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Un nou look!

Iata ca am ajuns si la numarul
din martie. Mult asteptatul

numar de martie! Dupa cum
bine vede^i, in aceasta edtyie ne-am
propus sa aducem o serie de modi-

flcari majore in ceea ce priveste

look-ul revistei. Ca structural nu
s-a schimbat absolut nimic. Am
incercat sa schimbam un pic si

stilul nostru de a scrie. De ce?
Unii ne-au acuzat ca suntem prea
seriosi si ca poate ar trebui sa
inva^am safim un pic mai glume^i,

sa cream o atmosfera mult mai
destinsa. OK! Zis si facut. Ne-am
adunat cu to^ii si dupa indelungi

discu^ii, fiecare dintre noi a
incercat sa scrie mai lejer, insa in

asa fel incat calitatea informaljic-

nala sa ramana la fel de ridicata.

In ce masura am reusit, ramane
sa aprecia^i dumneavoastra,
cititorii. Oricum, in aceasta luna
supunem aten^iei dumneavoastra
o serie dintre cele mai asteptate si

apreciate jocuri la ora actuala.

Sim City 3000, Fleet Commander
si Quake 3 sunt doar cateva dintre
titlurile rasunatoare despre care

am scris. Cel mai cuprinzator arti-

col de luna aceasta este insa eel

despre Alpha Centauri, care a fost

lansat de curand si care a intrat

deja in topul multor reviste de spe-

cialitate din strainatate. Asadar,

colegul nostru, Marius Ghinea, a
incercat sa realizeze un articol

complet din toate punctele de
vedere. §i dupa parerea mea
proprie si personala cred ca este

eel mai bun articol din toata
revista

Numarul de pagini a ramas
acelasi. Mul^i dintre voi au vrut
sa stie daca exista sanse sa marim
numarul de pagini undeva in pe-

rioada imediat urmatoare. Ade-
varul e ca daca lucrurile merg la

fel de bine ca si pana acum, pro-

babil ca undeva pe la sfarsitul

acestui an s-ar putea sa mai
anexam cateva pagini revistei

noastre. Asta numai asa ca sa nu
se mai planga unii si atyii cairosim
pagini cu tot felul de articole in-

utile ca cele destinate apartyiilor

muzicale si filmelor. Luna aceasta

am renun^at insa la pagina de
muzica si am scris ceva mai mult
despre filmul de desene animate
„A Bug's Life". Acesta a avut un
succes enorm in State si in aproxi-

mativ toate ^arile din Europa in

acest articol pute^i afla cum a fost

realizat eel mai complex film de
desene animate, alaturi de Toy
Story si Ants. Trebuie totusi sa
in^elege$i ca aceste doua pagini de
revista, in care incercam sa va
informam despre ce se mai petrece

in lumea filmului si a muzicii,

sunt extrem de importante pentru
unii dintre cititori. Scrisorile si

diversele noastre intrebari

adresate unui grup de cititori

LEVEL din Brasov au demonstrat
ca aceste pagini ar trebui sa
existe in continuare in revista.

Ce mai lipseste din revista?

Binein^eles ca mul^i ne cer un joe

full! Dragii nogtri LEVEL-i§ti,
in^elege^i odata pentru totdeauna
ca pentru a publica un joe full, fie

el vechi de ca^iva ani, este nevoie

de o anumitasumade bani sipentru
a acoperi aceste cheltuilei ar tre-

bui sa marim pre^ul revistei. §i

ma indoiesc ca vre^i acest lucru.

Al^ii au vrut un poster si asta s-a

rezolvat destul de repede. Al^ii au
vrut tot felul de ciuda^enii si de
lucruri imposibile. Nu pretind ca
noi realizam revista perfecta, insa

cred cu tarie ca realizam o revista

buna, cu un con^inut informatio-

nal bogat si de ultima ora. Ceea
ce poate ca lipseste din aceasta

revista sunt testele de placi gra-

fice 3D si probabil o serie de arti-

cole despre cum func^ioneaza un
procesor sau alte componente.
Undeva in viitorul apropiat o sa

avem articole si despre aceste
lucruri. Oricum, articole despre
placi de sunet am tot avut. §i au
fost, dupaparereamea, extrem de
detaliate si suficient de clare

pentru a in^elge tot omul de rand
despre ce este vorba. Deci, dom-
nilor, va urez toate cele bune §i

happy gaming, nu inainte de a
gempui la nextul LEVEL!
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Cei de la Outrage au realizat i

nou shooter din seria Descent,

sitimpullll

m

)arkstono

Ou sigurai
devenl unul din. Jocurile voastre
preferate.

Cuprlns CD 6

finite Worlds 16

Dn RPG de lung metraj In care

trebuie sa te plimbi, sa cau^i si sa

rezolvi mistere. Ce mai, un quest in

toata regulal 22

pcrialism 2: Age of

loration 18

Strategic turn-based
posibilitatea sa stap&nestl si sa

un mare lmperiu.

Preview

Fleet Commai

Simulator naval comblnat ou un
combat strategy de oea mal buna
calitate , care va v a atrage aten^laou
slguran^a.

Quake 3

Da, da ati citlt binel Seria Quake
oontlnua in aceiasi maniera dura si

sangeroasa. /9&5fBg£f

Deer Avenger 2 c

Va mal aduoe^i aminte de Deer
Hunter? Ei bine, aioi rolurlle se
inverseaza si astfel vanatorul
devlne vanat.

King Pin: Life of crime 3

B timpul sa juoam un first per-

son, care spersa Be ridice lainatyimea

asteptarilor voastre.

Cine nu a auzlt de Prince of ]

sla? Daca nu v-a plaout ce a^i Juoat

pana aoum, de data aoeasta

!

slgur ve^l fl placut surpi

Rev

SimCity 3000

lata un joe care va va ^ine luni

de zlle in fa^a oalculatorulul. Ca de
obicei, cei de la Maxis au facut o
treaba excelenta.

Dragli mei, ave^i grtfa mare
omuleVli astia harniol si dragu^il i

faoa treaba, dal?l

ProBorder

Simulator de aj

cea mal buna calitate.

Liath 34

Un quest olaslc plin de aventv
in care trebuie sa descoperi tot felul

de obleote si sa treoi de anumlte
obstacole.



The Fifth Element 72

UbiSoft v& prezintaunJoo misto
in care trebule sa salva^i lumea de

ale r&ului.

Una din cele mai tari firme
realizatoare de jocuri, cu nume-
roase suocese la activ.

„-Alo, casa §ecspir?

Via^a, opera §1

Shakespearell!

Chat room

Let's nave a nice bla-bla aboi

you,me and ofcourse aboutLEVBI
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RollerCoaster Tycoon

Astepta^i cu nerabdare Trans-

port Tycoon 2? Nasoll Dar nu va
ingrijora^i! Realizatorul TT, Chris
Sawyer, a terminat titlul de fal^a care

este un mixaj dintre TT si Theme
Park, unde po^i construi propriul tau

pare.

Demos
Aliens vs Predator - Marine

Un alt demo al superbului joe de

ac^iune. De aceasta data joci rolul

unui soldat din marina inarmat pana-n

din^L Un pic mai complex decat demc-ul

Predator. Merita jucatl

Annol602

Strategie medievala pentru fanii

Civihzation, Settlers sau Caesar.

Close Combat 3

Strategic real-time care simu-

leaza luptele din al doilea razboi

mondial ce s-au petrecut pe intregul

spa^iu sovietic. De fapt este suprins

tot razboiul dintre rusi si germani
incepand din 1941 pana-n 1945.

Commandos: Call ofDuty

A^i vrea sa castiga^i intregul

razboi din Europa? Misiunile pentru

popularul joe de strategie Comman-
dos este gata sa preia o buca^ica din

hard-urile voastre.

Gruntz

Un joe de puzzle, unde preiei

controlul asupra unui mic caracter

pe care trebuie sa-1 duci catre

urmatorul nivel.

Nascar Revolution

noua simulate Nascar, de
aceasta data de la regii sporturilor:

EA Sports.

NBA '99

Dupa demo-urile FIFA '99 si NHL
'99 vaprezentam un demo al celui mai
bun joe de baschet pentru PC - NBA
'99!

SimCity3000

A^i vrea sa ave^i propriul vostru

oras? Nimio mai simplu, va pute^i

face unul chiar acum, in acest demo!

Alte comentarii?

Quest for Glory 5

Un demo foarte nou al cunoscu-

tului joe de ac^iune/aventura. Acum
pute^i alege dintre un mag si un
luptator.

Thunder Brigade

Un shooter futurist realizat cu
tehnologia voxel. Asadar, nu necesita

placa 3D... E ceva in genul batranului

Comanche.

TOCA2
TOCA 2 este un titlu mult

asteptatl Deci s-ar putea ca acest

demo sa va fie pe plac, mai ales ca

pute^i incerca cursele folosind o

Honda sau Formula Ford.

Redguard

Un nou titlu de la realizatorii lui

The Elder Scrolls, insa de data
aceasta nu avem de-a face cu un RPG,
ci cu o ac^iune 3D. Versiunea demo
necesita Voodoo 3Dfx.

Redline

ac^iune post-catastrofica, unde
te lup^i cu diverse inamici cu ajutorul

unei masini blindate sau inarmat
pana-n din^i cu tot felul de arme.
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WarzoneHOO

alta strategie 3D real-time, a
carei ac^iune se petrece in viitorul

post-nuclear.

Hotshots
sdOMDark Reign 2

continuare complet 3D, cu mi-

siuni indoor/outdoor, teren inte-

ractiv (po^i arde paduri in care se

ascund inamici). Povestea ne spune
despre o trupa de rebeli care aduna
for^e pentru a lupta impotriva
guvernului dictator.

I tnpori u in Galactica 2

continuare care arata extrem
de bine. In total exista peste 100 de
planete care de abia asteapta sa fie

cucerite, mai mult de 150 de inven^ii,

libertate in modelarea spa^iului, un
story reusit... si suport 3D.

Midtown Madness

Un nou titlu din seria „Madness"

de la Microsoft. In curand vom avea
ocazia de a calatori pe strazile Chicago-

ului. Nu lipseste traficul, semafoarele,

poltyia si binein^eles grafica superba.

Rally Masters

Un simulator de raliu (surprizalll)

cu o mutyime de masini si moduri de

joe (time attack, ghost play etc.), dam-
age real si grafica super. De la cei care

au realizat Motorhead.

Road Wars

Un joe racing/action care se

petrece undeva in viitorul apropiat,

unde fiecare trebuie sa lupte pentru

a supravie^ui. Castigi bani, fyi repari

masina, o echipezi cu noi arme si apoi

mergi la razbel pe opt track-uri

diferite.

RuudGullit Striker

grafica superba, comentarii
traznite, sistem de control usor de
folosit, AI deosebit si tactici ga-

rantate de insusi Ruud Qullit.

Shadowman

Un titlu horror 3D de ac^iune de
la realizatorii lui Turok, bazat pe com-

ics-urile unde Shadowman, un
luptator Voodoo nemuritor, trebuie

sa salveze lumea de la distrugere.

Shock Troopers

strategie 3D real-time de la cei

care au realizat Spellcross. Ac^iunea

se petrece in viitor dupa colapsul din

anul 2000. Creatorii sunt deosebit de

mandri de interfa^a si de misiunile

non-lineare, ca si de grafica reusita.

Simon Sorcerer 3

lata in sfarsit primele poze a celei

de-a treia par^i a popularului titlu de

aventura Simon the Soccerer. Iarasi

aventura, insa de data intr-o grafica

complet 3D cu o gramada de view-uri.

Este bazat pe engine-ul folosit in

Prince of Persia 3D1

Soldier ofFortune

Primele imagini din jocul de
ac^iune Soldier of Fortune realizat de
cei care au pus pe picioare Hexen si

Heretic. Din nou motor Quake II si

ac^iune gen quake, dar se aseamana
foarte tare cu stilul Spec Ops.

Team Fortress 2

Un joe de re^ea de sine statator

care foloseste engine-ul Half-Life. S-

ar putea sa avem de-a face cu eel mai
real joe de razboi de pana acum. Deci,

vei participa la realizarea unor
misiuni extrem de bine concepute si

realizate.

Wages of Sin

Expansion disk pentru Sin, care

aduce 17 noi misiuni single player

(docks, casino, laboratory etc.), 12
har^i pentru re^ea, 7 arme noi, 12
inamici noi, noi caractere si o noua
poveste.

Shareware

ACDSee 2.4

Dupa o lunga perioada vine noua
versiune a popularului ACDsee, un
viewer de imagini deosebit de bine

realizat.

CacheMan 3.5

Un utilitar nemaipomenit pentru

a va spori performan^ele calcula-

torulul.

CDquickCache3.51

Un utilitar deosebit, eel mai bun
de felul sau. Cdquick Cache foloseste

CupnJ¥BL

un algoritm intehgent care modifica

cache-ul astfel incat samaresca viteza
unita^ii CD-ROM.

FreeSpace 1.03

Program ce compreseaza o serie de

fisiere pentru a elibera spa^iu pe
harddisk La inceput te intreaba cam cat

spa^iu vrei sa eliberezi iar apoi testeaza

disk-ul pentru a gasi directoarele/

fisierele care sunt bune de compresat

MEMTurbo

Martyi viteza memoriei si deci a
intregului sistem. Asta se face prin:

defragmentarea RAM-ului fizic,

stergand DLL-urile din memorie etc.

PCLock983.02

Program ce asigura protec^ia

impotriva altor utUizatori.

PowerStrip235

Unprogram deosebit care permite

modificarea setarilor monitorului si

placii grafice.

SystemCleaner 98

Programul corecteaza erorile din

Win 9x prin cautarea si stergerea

fisierelor ce produc erori.

WinAmp2.09

Din nou cea mai noua versiune a

renumitului player MP3, MOD, S3M.

WinAmp 2.091

Update Winamp de la versiunea

2.09 la 2.0911

WinBOOST98 1.23

Utilitar optimizat pentru Win-
dows 98, permite accesul la o serie de

setari care altfel ar fi greu de accesat.

WinRar2.06

Cea mai noua versiune a
popularului program de compresie.

Aceasta versiune corecteaza o serie

de erori ce apareau in versiunile

precedente. Confine si o serie de

imbunata^iri.

WinZip7.0SPl

Cea mai noua versiune a celui

mai popular program de compresie.

Versiunea 7.0 are o noua interfa^a si

o mutyime de noi facilita^i.
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FLASH
Baldur's Gate 1.1.4315

Patch Released

Cei de laBlack Isle Studios

au lansat un nou patch, ver-

siunea 1.1.4315pentru Baldur's

Gate care vrea sa rezolve o

parte din problemele aparute

in joe. Acest patch confine o

schimbare de scenariu plus

alte cinci fixari de bug-uri,

incluzand un fix pentru ca-

racterul care se blocheaza in

diferite etaje in palatul Duchal,

diferite fixari pentru scrierea

din jurnal, erorile din grafica

si de pe harta si un fix pentru

ceea ce se intampla din cand
in cand in momentul in care

salvamjocul. Putand fi otyinut

de la site-ul de la Interplay

(www.interplay.com") patch-ul

are in jur de 4.3 MB si este

destinat versiunii Nord Ame-
ricane ajocului.

Se anunta Caesar III

pentru Mac-uri

lata ca renumitul joe de
strategie cunoaste acum o

transpunere in format Mac.

Nu de mult au fost realizate

in format Mac §i primele doua
versiuni ale lui Caesar. Apar o

serie de lucruri noi atat in in-

terfa^a pe care o are jocul cat

si in ceea ce priveste avansa-

rea in ac^iune care este mult
mai bine pusa la punct. De
asemenea, acum avem de-a

face cu un fundal muzical mai
bun, anima^ia este mult mai
detaliata, precum ?i unita^ile

si structurile.Versiuneapentru

Mac este preconizata sa apara

in luna iunie a acestui an.

Marti$orcu surprize

Luna martie pare sa ne
aduca o mutyime de surprize

placute. Championship Mana-
ger 3 va aparea in sfarsit pe
10martie dupa ce a fostamanat
de nenumarate ori. Alte doua
jocuri mult asteptate ce vor fi

lansate in aceasta luna sunt
Heroes of Might and Magic III

(3 martie) si Civilization: Call

8 Livil

Sony

Un nou set de boxe

SRS-Z500PC este noul set de boxe

de la Sony. Aceste accesorii sunt
ideale pentru aplica^iile multimedia
si jocurile pe calculator datorita

imbunata^irilor aduse in domeniul
sunetului bass. SRS-Z500PC are o

putere de 60W PMPO si define un
amplificator integrat care foloseste

IBB (Inteligent Bass Bost) pentru
superbass. IBB permite emiterea de

semnale de frecven^a joasa folosind

circuite aditionale care calculeaza

exact cat bass bost este nevoit sa

aplice; daca volumul este tare, atunci

va adauga mai pu^in bass bost pentru

apreveni distorsiunilelafiecarenivel

de sunet. Raspunsul de frecven^a este

Connectix

PlayStation $i... Mac-urile

Compania Connectix a realizat

Virtual Game Station, o aplica^ie

carepermite utilizatorilor Macintosh

sa rulezejocuri PlayStation pe com-

puterele lor. Connectix, care pro-

duce si un emulator pentru proce-

soarele Intel care permite software-

ului Windows sa ruleze si pe Macin-

tosh, a prezentat Virtual Game Sta-

tion la Macworld Expo. Noul pro-

gram permite astfel utilizatorilor

Macintosh sa-§i transforme com-
puterul intr-o consola pentru
jocurile penru PlayStation.

Quake

„Am trait s-o vad si pe asta!", „Unii

mor de foame si astia au timp de asa

ceva..", „0, Doamne! §i acum imi mai
lacrimeaza ochii!", „Este realmente

fantastic!". Cam asemenea reactii ar

putea declansa un... Quake in mod
TEXT (!!!). Ei, da, a^i citit bine. Este

vorba intr-adevar de Quake in mod
text. Totul a pornit de la un proiect

(AA project) al lui Jan Hubicka care

a conceput o biblioteca de rutine

grafice bazata pe caracterele

codului ASCII. Ulterior s-a

adaugat si contributia lui Greg
Alexander si astfel a rezultat

popularul 3D shooter jucabil in

Linux pana si pe un modest
teletype. Cele trei obiective

principale ale proiectului AA,
asa cum sunt ele expuse de
ini^iatori, i-ar entuziasma pe
unii iar pe al^ii eel pu^in i-ar face

sa zambeasca: 1) portarea in

totalitate a softului important
(de exemplu Doom, Second Real-

ity, X Windows, etc.) pe AA-lib;

situat intre 60 Hz si 20 kHz, §i, ca toate

boxele Sony, are un scut impotriva

interferentelor de tip magnetic pen-

tru a putea fi folosite fara probleme

langa un monitor.

Informa^ii: Sony Overseas
Tel: 01-2244712

Desi exista si alte aphca^ii care

permit utilizatorilor sa ruleze

jocuri arcade pe computerele lor,

aceasta este prima data cand
populara platforma PlayStation a
fost transferatape platforma Apple

sau oricare alta platforma, deoa-

rece, in mod obi§nuit o consola
PlayStation merge numai cu
ajutorul unui televizor. Nu toate

jocurile vor rula insa pe Virtual

Game Station, iar lista celor com-

patibile se afla la site-ul Connectix.

Connectix nu are vreun acord cu
Sony, dar crede ca produsul nu in-

clude vreo proprietate intelectuala

a lui Sony.

2) portarea AA-lib pe toate plat-

formele disponibile (in principal ZX-

Spectrum si Sharp - pe cand un Quake
pe Spectrum? -); 3) determi-narea lui

IBM de a relansa produc^ia de cartele

MDA (Monochrome Display Adapter).

A§a arata un XTerm in care ru-

leaza un Textmode Quake.
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ELECTRONIC ARTS

ESTE IN ROMANIA
MAXIS - EA SPORTS • JANE'S SIMULATIONS - BULLFROG - ORIGIN - NOVALOGIC

UN NOU MAGAZIN
Adresa: B-dul M. •%*

Kogalniceanu 5 _
Tel/Fax: (01 ) <=

3125524 2

S28SST*
Jocul LUNII este:

PRGKIIGR LGHGUG

mnnnGGR 99

SiuCrn .MOD

SlI'IKIIIMN

PlayStation

Rl MM Id

C'RKM.I 97 (Asms)

l)lKkO«ll>

l)\KKICC1ll Cl U«M

zm\PlayStation

BEST COMPUTERS ESTE UNIC DISTRIBUTOR ELECTRONIC ARTS IN ROMANIA. JOCURI EN-DETAIL SE
GASESC LA MAGAZINUL DIN PASAJUL LIPSCANI. INFORMATM LA TEL: 092556510 SAU 3102832 PENTRU
RESELLER! SE ACORDA PREJURI FOARTE AVANTAJOASE. CAUTAM RESELLERI IN TOATA TARA.

Magazinul t a u d e calculatoare

BEST COMPUTERS
ADRESA: PASAJUL LIPSCANI B-DUL IC BRATIANU. BUCURESTI. TEL 310.28.32 FAX: 6795742
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UKEL
ews

A aparut DirectX 6.1

La site-ul celor de la Mi-

crosoft pute^i gasi ultima
versiune a DirectX-ului. In

acest ultim release vom avea
si DirectXMusic API care
ajuta la rularea muzicii MIDI
si suporta si imbunata^iirile

grafice pe care le are Pentium
III. Cei care vor sa faca un
download la aceasta ultima
versiune trebuie sa fie aten^i,

deoarece unii gameri au in-

talnit dificulta^i dupa insta-

larea lui la rularea unor jo-

curi precum Quake 2 si Here-

tic 2, dar Steve Stringer de la

Activision a anun^at ca va
verifica conflictele ce apar
intre DirectX si Heretic 2. Cei

interesa^i in ob^inerea
acestui download se pot duce
la site-ul Microsoft-ului

Pharaoh - Sierra

Haide^i sa ne facem de cap intr-

unjoe bazat pe intamplarile petrecute
in Egiptul antic. §i daca se poate, ar fi

bine ca de data asta sa nu mai avem
de-a face cu vreo clona de Myst - noi

vrem sa conducem un imperiu nu sa

admiram tot felul de peisaje minunate
si sa ne plictisim repede, nu-I asa? Cu
alte cuvinte, da^i-ne domnilor un joe

de strategie.

lata cam ce planuiesc cei de la Si-

erra Impressions. Ac^iunea se petrece

undeva intre anii 2900-700 l.H. si

incearca sa suprinda intreaga
evolu^ie a Bgiptului in aceasta
perioada. Gamerul va avea astfel mult
de lucru, trebuind sa construiasca tot

felul de piramide si minuna^ii. Cei mai
important lucru este insa crearea
unui popor suficient de avansat care

sa-^i permite dezvoltarea unei
civiliza^ii infloritoare de-a lungul
Nilului. Astfel, daca strategia

adoptata de tine este buna, micile sate

care formeaza intru inceputuri
imperiul tau, vor deveni in curand
mari orase care vor juca un rol im-

portant in derularea istoriei. Va
trebui sa faci nego^ cu alte imperii si

in cele din urma vei porni un razboi

de extindere a Egiptului. Pentru
inceput, acest titlu se anun^a destul

de promfyator si va fi lansat undeva
pe la sfarsitul acestei veri. La proiect

vor lucra si o serie dintre progra-

matorii ce au realizat Caesar m.

Asa se intituleaza (pen-

tru moment) noul joe de
actiune/aventura realizat de

' de la Trecision, joe ce se

scalda intr-o grafica 3D si a
carei ac^iune ne arunca in

decorul realistic al unui cas-

tel din Austria, in col^urile

intunecate ale castelului vor

exista o serie de enigme pe
care trebuie sa le aflam,
printre acestea se numara si

Ley Line - o sursa de energie

necunoscuta. Vom avea de
controlat in joe doua perso-

naje: unui esteunomde stiin^a,

specializat in activita^ile

paranormale, pe nume Dr.

Darrell Boone §i o avocata
care trebuie sa supravegheze

cercetarile lui Boone, numele
ei fiind Victoria Conroy. Jocul

poate fi fie un 3"1 person, fie

un 1 st person iar ac^iunea se

desfasoara atat in interiorul

castelului cat si in impreju-

rimile acestuia Vor fi umbre
real-time, anima$ii cu schele^i,

lumini impresionante, sis-

teme de particule pentru
efectul de fum §i scantei,

scene t

real-time

The Real Neverending Story

Cand Nimicul este problema, tu

reprezin^i solu^ia Mutyi dintre voi

s-ar putea sa fie obisnui^i cu
Povestea fara de sfarsit a lui

Michael End. serie de progra-

matori germani care §i-au dat

numele de Discreet Monsters
inten^ioneaza sa transforme
aceasta poveste intr-un joe de
aventura real-time §i pe deasupra
first person. Asadar, totul incepe

pe vremea pe cand Fantasia se afla

in mare pericol de a fi anihilata de
Nimic. Ceea ce poate salva lumea
aceasta a visului de la distrugere

este un nou nume, care poate fi dat

numai de amuletul AUB.YN. Astfel,

gamerul preia rolul eroului princi-

pal care ajunge in Fantasia si

incepe lunga sa calatorie pentru a
rezolva acest mister. Dar totusi se

pare ca nu esti singur: mai exista

si Necunoscutul. Care este si el

ceva de genul Nimicului. V-am
ame^it? Atunci reveni^i-va ca
lucrurile sunt mai simple decat

par la prima vedere. In timp ce

totul pare fara sens, eroul nostru

are tot felul de viziuni in care
Childlike Empress (Prin^esa Copil)

iti da sfaturi si i(i spune sa gasesti

amuletul AURYN, elementul care

poate salva Fantasia de la

distrugere, §i sa crezi ceea ce vezi -

ceea ce vezi cu adevarat. §i astfel,

toata ac^iune se transforma in

cautarea acestui amulet. Discreet

Monsters lucreaza la Monster En-

gine® inca din 1995. Acest engine

permite realizarea unor lumi 3D
real time compresand zonele in-

door si oudoor si va suporta
majoritatea acceleratoarelor 3D.

Data de lansare nu a fost precizata.

10 LlVIL Martie 1999



NewsL

Castigatorii Tombolci LEVEL
-Ubi Soft Romania

Iata-i si pe ferictyii castigatori

ai tombolei organizate de LEVEL
impreuna cu firma Ubi Soft. Luna

viitoare vom avea mult mai multe

concursuri, asa ca fi^i pe faza

LEVEL-isti. Si acum sa vedem cine

si ce a castigat:

Marele Premiu (Subwoofer

Guillemot): Diaconescu Simona

(Bucuresti)

Premiul I (Joe Pod Gold):

Gavan Florentin (Constanta)

Fighter Duel 2.0 - Ocean

Prima versiune a acestui titlu nu
aavutmare priza printre gamerii care

preferau luptele aeriene combinate cu
misiuni interesante si grafica cat mai
buna. Astfel, in ciuda titlului, Fighter

Duel 2.0 va fi un joe plin de misiuni

diferite atat din punct de vedere al

temei (bombardare, atac, escortare)

cat si din punctul de vedere al peisa-

jului in care se desfasoara ac^iunea

(pe mare, pe uscat, pe zi, pe timp de

noapte). Interesant este faptul ca pe
langa misiunile §i campaniile pe care

le avem la dispoztyie vom avea §i o

campanie pe care o vom configura

dupa bunul nostru plac. S-au adus
contribu^ii considerabile si in randul

Sim City 3000 in topuri

Sim City 3000 a fost eel mai
vandut joe in saptamana 24-30

ianuarie 1999, deloc rau avand in

vedere ca a fost de-abia prima
saptamana in care a intrat pe pia^a.

Starcraft este in regres cu doua
locuri si a ocupat locul cinci in sapta-

mana respectiva, iar Deer Hunter
II 3D a reaparut pe poztyia patru. A
urcat in top Microsoft Combat
Flight Simulator pana pe la locul

sapte si Baldur'Gate s-a „mutyumit"

saptamana aceasta cu bronzul.

Premiul II (Joe Rayman De-

signer): Bloju Claudiu (Resi^a)

Premiul III (Joe Adventures

Music): Mandru^iu Adrian Calin

(Cluj - Napoca)

Men^iuni:

-Joe Pod: Godina Constantin

Filip (Iasi), Bdldnyi Claudiu

(Brasov), Dobrescu Andrei

(Bucuresti), Tolea Hie (Constanta)

- Joe Subculture: Lazar Lian

Constantin (Deva), Dumitrescu

Dragos (Bucuresti), Stan Alexandru

(Ploiesti), Munteanu Marian

Razvan (Slobozia)

avioanelor ce vor aparea in joe, fie ca

levom pilota, fie cavom avea de-a face

cu ele in timpul misiunilor. Astfel,

vom avea la dispozi^ie obisnuitele Me

J

109, Spitfire, Mustang, Zero si chiar

avioanele speciale Me 262, Komet,
Arado 234C Blitz, Tempest V, toate

fiind realizate intr-o grafica mult
imbunata^ita fa^a de prima versiune.

Jocul va cunoaste o rezolu^ie de la

320x240 pana la 1600x1200, in 256
de culori iar pentru de^inatorii de

placi 3Dfx grafica va rula pe 16 btyi.

Vom avea terenuri realiste iar

gloan^ele, pe langa faptul ca sunt
reprezentate bestial, vor crea stri-

caciuni exact in locul in care vor lovi

avionul respectiv.

La vanzare, Sim City 3000
depaseste 28 USD §i pre^ul acestuia

are o usoara tendinis descresca-

toare, deloc rau, avand in vedere ca

sapte din cele zece titluri din top au
un pre^ ce variaza intre 28 si 44 USD,
in timp ce restul se gasesc toate sub

20 USD.
Producatorii au scos pe pia^a in

general jocuri „fun of hunting" si

inca ii gasim stand confortabil la

aceeasi masa proverbiala. Ceea ce

am inva^at din saptamana23-30 este
destul de u§or de indoles: bugetul

titlurilor impun regula Jocului".

Falcon 4.0 Patch Release

Cei de la Micropose au
lansat pe pia^a un patch,

versiunea 1.04 pentru simu-

latorul de zbor Falcon 4.0 si

au anun^at ca la ora actuala

se lucreaza la un altul. Noul
patch fixeaza o serie de pro-

bleme precum scaparile de
memorie, numeroase lupte

tactice, corecteaza jurnalul,

cateva corec^ii in modul
multiplayer (pilotul automat
nu mai intra la inceputul

misiunii), repararea scorului

in luptele Dogfight in LAN.
Adresade la care pute^i ob^ine

acest patch este

Beta pentru Shock

Interactive Magic a anun-
$at ca noul joe multiplayer

ShockForce este la dispozi^ia

oricarui gamer. ShockForce
este un simulator de tanc intr-un

mediu futuristic si suporta
pana la 64 de jucatori intr-o

singura arena, arena ;~ "°"°

se pot forma si echipe.

Take-Two Interact

iesit la cumparaturi

Firma mai sus amintita a
achizi^ionat de curand Joy-

tech Europe, Ltd - o firma ce

se ocupa de accesorii si LDA
Distribution care se ocupa cu
distribuirea software-ului de
operare a jocurilor video in

Angha §i Franca. Ryan Brant,

presedintele de la Take-Two
Interactive afirma ca
Joytech le ofera posit

sa intre §i pe pia^a eui\s*>

marindu-§i astfel aria de dis-

tribu^ie. Astfel, la sfar§itul

anului 1998 Joytech si LDAau
adus un profit de aproximativ

20 milioane $, firmei Take-

Two. Daca o $ine tot asa in

scurt timp Take-Twovadeveni
una din cele mai tari firme de

distribute de softwi

lume.
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PC - Misiunc Imposibila

Cei de la Infogrames
planuiesc sa realizeze o ver-

siune pentru PC, Playstation

si Gameboy Color, a po-

pularului joe de pe Nintendo

64 - Mission Impossible. Acest

joe s-a vandut in peste un
milion de exemplare, asa ca

nu este de mirare de compania
Infogrames s-a gandit si la o

versiune pentru PC. Jocul are

la baza filmul cu acelasi nume
si combina povestea din film

cu o ac^iune third person de

cea mai buna calitate.

Misiune Imposibila pentru
Playstation va fi lansat prin

iunie '99, pentru PC prin iulie

iar pentru Gameboy vara
aceasta Mai multe informal
puteta obtjne la (

Guillemot -filiala R&D
in America de Nord?

Firma Guillemot i§i

anunt^a intent/ia de a stabili o

filiala de cercetare §i dez-

voltare (research and devel-

opment - R&D) in Montreal.

Aceasta filiala va largi baza
de date a companiei Guil-

lemot si va oferi peste 300 de

locuri de munca in urmatorii

cinci ani. Cei mai buni
specialisjti vor fi angajati

pentru a face din Guillemot o

companie cu cea mai buna
tehnologie din industria hard-

ware, in ultimele patru luni

s-a incercat crearea unui
produs care sa ajute la imbu-

nata^irea graficii, sunetului

si a accesoriilor, produs ce va
fi lansat in viitorul apropiat.

Proiectul celor de la Guil-

lemot este atat de mare incat

guvernul Canadian s-a oferit

sa contribuie cu 25 milioane

$ canadieni, pe parcursul a
cinci ani. Mai multe infor-

mal pute^i ob^ine la

www.guillemot.com.

Battlezone II

Chiar daca momentan Battlezone

II este un titlu aflat inca in

dezvoltare, cei de la Activision ne
asigura ca va incerca sa schimbe
impresia pe care a lasat-o primul
Battlezone. Primul release nu a
cunoscut o popularitate prea mare
printre gameri chiar daca ac^iunea
jocului era destul de interesanta. In

joe, jobul tau este pilotarea unui tanc

dar exista si elemente de strategic.

Dark Reign II

Josh Resnick, presedintele
companiei Pandemic Studios, care va
crea Dark Reign II., a relatat ca firma
lui doreste sa aduca un nou stil in

randul jocurilor de strategie. Astfel,

daca Dark Reign nu a fost un joe de
strategie reu§it, producatorii lui Dark
Reign II ne-au asigurat ca aceasta

noua versiune va avea o mutyime de
elemente noi care vor schimba
impresia despre jocurile de strategie

in general. Vor fi modificate efectele

de peisaj, armele §i controlul tactic al

unitat^ilor. Cei mai important aspect

adus jocului este realizarea lui in 3D.

Astfel, totul va avea o noua imagine
incepand cu terenurile si terminand
cu unitatale care nu vor fi doar
refacute ci schimbate total. Nu vom
mai intalni soldata de marimea
tancurilor, totul fiind desenat la o

scara mult mai mare. Acest lucru va
face ca view-ul sa fie mai apropiat iar

unitat/ile pe care le vom avea nu vor
fi nelimitate, ci chiar purine: nu mai
multe de 50. Vor disparea resursele

pe care trebuie sale aduni, cu ajutorul

carora trebuia sa construiesti si vom
avea la dispozitJe transportoare care

vor aduce de pe hartale apropiate
unitatale de lupta si par^ile pentru
asamblat cladiri.

Deci, nu numai ca trebuie sa distrugi

tot ceea ce it/i iese in cale pe niste

terenuri impresionante dar trebuie sa

ai grya si de resursele si unitat^ile de
care dispui. Un lucru enervant in joe

eracand te loveai de inamic si nuprea
aveai timp sa-t/i dai seama ce se

intampla, dar acest aspect a fost

imbunatatat in acest nou release atat

pe partea de actAune cat si pe partea

de strategie. Pentru partea de act^iune

vom avea la inceput de controlat unui

sau doua vehicule iar pe partea de
strategie s-a accentuat pe imbuna-
tatArea resurselor si construct/iilor in

timp ce avansezi in joe. Nu vom avea
in partea de strategie unele elemente

cum ar fi pilotul de economie si

depozitarea deseurilor. S-au sim-
plificat unele elemente ca mana-
gements fort«lor, astfel canu vei mai
avea de-a face cu tancuri ca o singura

unitate ci cu escadroane de tancuri.

The Wheel ofTime

Legend Entertainment Com-
pany lucreaza din greu la un joe

inspirat din romanele lui Robert

Jordan. Creat cu ajutorul unui
engine Unreal, TheWheel OfTime
este un action 3D presarat cu
strategie si un pic de RPG. Cu mult
timp in urma omenirea a permis,

fara voie, intrarea lui The Dark
One in lumea noastra. Cu ajutorul

unor puternice for^e magice
acesta a fost incarcerat undeva
foarte departe, dar cheile care-1

t/ineau inchis s-au pierdut. Mii de

ani mai tarziu, patru fact^iuni

rivale au descoperit aceste chei.

In varianta single vei deveni
Elayna, the Amyrlin Seat si vei fi

angajat intr-o serie de intrigi care

vor avea drept scop recuperarea

cheii care t^i-a fost furata. In
multiplayer pot^i alege oricare

dintre ceipatru lideri, Elayna, The
Lider ofthe Children of Light, The
Hound sau The Forsaken si sa
lupt^i pana la obt^inerea supre-

mat^iei. The Wheel ofTime sejoaca

in stilul clasic al unui RPG, dar

cu o accentuare mai puternica a
act^iunii si suspansului. Fiind o

lume fantastica si magica,
majoritatea luptelor vor fi

purtate cu magii de tot soiul. Nu
lipsesc nici elementele de stra-

tegie, in cadrul fiecari fact/iuni

existand alte grupuri, cu care vei

putea negocia. Pana acum jocul

arata si suna bine, sa vedem insa

cum va arata versiunea finala

planificata pentru sfarsitul verii.
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Tombola LlVML §i

Si luna aceasta, Level fi Ubi Soft Romania va ofera premii
interesante. Marele premiu - jocul The Fifth Element - de-abia
asteapta sa intre Tn posesia dumneavoastra ! Aditjonal, se mai
pot castiga 3 rucsaci inscriptionati cu sigla Ubisoft.

Tot ceea ce trebuie sa faceti este sa ne trimiteti talonul de mai
jos cu raspunsurile corecte la intrebarile alaturate.

Castigatorii sunt rugati sa ne telefoneze pentru a stabili

modalitatea de a intra in posesia premiilor (068/1 50886).

In mainile cui sta destinul

planetei ? A
a) Vito Cornelius

b) Korben Dallas

c) Zorg

Unde trebuie duse r%
pietrele sacre ? L*

a) Tntr-un templu egiptean

b) Intr-un templu budist

c) Intr-un templu incas

Tombola
Nume, Prenume:

Str. Nr. Bl. Sc. Ap.

Loc. Cod Judet

Telefon: E-mail:

Raspundeti la Intrebarile alaturate,

decupati talonul si expediati-l pe
adresa redactiei noastre:

OP 13, CP4. 2200 Brasov

+
t

talon de
abonament

Decupati talonul din revista, completati-l ?i

expediati-l impreuna cu copia chitantei

sau a ordinului de plata pe adresa

OP13,CP4,2200Bra§ov,

pentru departamentul .^BONAMENTE".

Firmele se pot abona prin

intermediul RODIPET SA, pozitia

de catalog 4262.

Taloanele care nu sunt Tnsotite de dovada

platii NU VOR FI LUATE JN CONSIDERARE!

Plata se poate efectua prin mandat postal pe adresa:

d-na loana Badescu. OP 13, CP 4, 2200 Brasov.

sau prin ordin de plata in contul .Vogel Publishing':

37075 la Societe Generale Bras,ov.

So

J VA, doresc un ABONAMENT la revista LEVEL, pe:

_j 6 luni, la pretul de _i 114.000 lei

G 12 luni, la pretul de _i 228.000 lei

incepand cu luna:

Va rog sa-mi expediati revistele pe urmatoarea adresa:

Nume, Prenume:

Str. Nr. Bl. Sc. Ap.

Loc. Cod Judef

Telefon: E-mail:

o3
a.
CD

fi)Co3
fi)

3

Am platit lei Tn data de
cu mandatul postal / ordinul de plata nr. ..

.J



top ten Level
Hello gamers!
Sa speram ca va place noua forma
a revistei! Totul s-a schimbat
numai topul a ramas la fel sau, ma
rog, s-a mai schimbat §i el pe ici pe
colo in punctele esentiale.
Surpriza care poarta numele de
Unreal a intrat Tn sfarsit Tn top si

are o adevarata tendinta
crescatoare. De asemena, cititorii

nostri au reactionat destul de rapid

la aparitia pe piata a Half-Life-ului,

castigand astfel numeroase
puncte care au determinat urcarea
lui Tn top. In rest, toate cum le stiti!

TR3-ul a Tnceput sa o ia vertiginos

fn jos §i probabil ca luna viitoare

nici nu se va mai afla Tn top.

Bai, LEVEL-istilor!

Loc Titlu Producator Tendinta

1 Starcraft Blizzard <=>
2 NFSIII EA <=>
3 Age of Empires Ensemble ^1
4 Half-Life Sierra z*
5 MK4 Midway &
6 Tomb Raider 3 Eidos <2a

7 Quake2 ID Software ^1
8 Unreal GT Interactive z^
9 Ultimate Soccer M. Sierra <^
10 NBA99 EA Sports <=>

top ten Level
Care crezi ca sunt cele mai bune jocuri?

Scrie alaturat 10 jocuri pe care le consideri

„tari", Tn ordinea preferintelor tale si

expediaza talonul pe adresa redactiei:

OP 13, CP 4, 2200 Brasov.

l._

2-_

3-_

4._
5."

6-_

7._

»•_

9.

10.

L ^<^

Jb

_| DA, va rog sa-mi trimiteti urmatoarele reviste:

Revista Buc. Pret Total

LEVEL 6, 7, 8, 9, 10,11 12.000

LEVEL Septembrie 15.000

LEVEL Octombrie 15.000

LEVEL Noiembrie 25.000

LEVEL Decembrie 25.000

TOTAL:

Am piatit lei Tn data de
cu mandatul postal / ordinul de plata nr. ..

o
3
a

o
o
3
&)

3
a

Nu uitati sa completati numele si adresa pe verso!

ATENTIE!

Inainte de a efectua plata, va

rugam sa telefona|i la redacjie

pentru a va asigura ca mai

exists in stoc revistele solicitate.

(068/153108,068/150886)

Plata se poate efectua prin

mandat postal pe adresa:

D-na loana BSdescu,

OP 13, CP 4, 2200 Brasov

sau prin ordin de plata ?n

contul „Vogel Publishing"

37075 la Societe Generale Brasov.

Taloanele care nu sunt Tnsotite

de dovada pl§t.ii NU VOR Fl

LUATE IN CONSIDERARE!

Nu expediem reviste ramburs!
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Iron Strategy

Cu ceva timp in urma, o firma
ruseasca realizatoare de jocuri,

Nikita, a lansat un joe numit Parkan
care este o combina^ie intre Privateer

si System Shock. Iron Strategy
reprezinta o continuare a lui Parkan.

Cei de la Nikita afirma ca acest titlu

reprezinta mai degraba o legatura

intre Parkan si o eventuala noua
versiune a acestui joe: probabil

Parkan 2. Eroii jocului sosesc din
intamplare pe o planeta unde se

antreneaza niste unita^i de lupta.

Acestia nimeresc chiar in nujlocul

unei astfel de batalii §i se vad nevotyi

sa lupte pentru a-si salva via^a. Exista

mai multe misiuni si zone de lupta, in

care va ve^i putea lupta pentru
supravie^uire. Dupa spusele a doi

dintre cei care au participat la reali-

zarea lui Iron Strategy, Oleg Kostin

si Alexander Okroug, ideea de baza
este sa creeze un joe de strategie first

person in care sa regasim trasaturi

pe care le-am intalnit in Battlezone

Omikron: The Nomad Soul

lata un joe din genul action/ad-

venture care se anun^a a fi ceva cu
totul deosebit. Ac^iunea jocului se

petrece intr-un ora§ blestemat,

numit Omikron, unde un demon
batran ce se cheama Astaroth fura

sufletele oamenilor. Gamer-ul va
trebui sa intre in pielea unui lo-

cuitor din Omikron si sa se asigure

ca demonul nu va reu§i sa termine

ceea ce si-a propus. Grafica jocului

este bestiala, personajele fiind

realizate deosebit de bine. Gamerii

vor putea sa umble pe unde vor. La
inceputul jocului pute^i chiar sa
alege^i sa explora^i aceasta lume
unde pute^i sa descopertyi detalii

despre via^a in acest mediu futuris-

tic. Tinuturile in care te vei perinda

sunt realizate intr-o tenta pu^in
tenebra, menita sa bage pu^in frica

in tine. Ac^iunea complexaa acestui

joe precum si grafica si sunetul de
calitate, fac din Omikron unjoe care
in mod sigur va placea gamerilor.

Omikron: The Nomad Soul va apa-

rea la jumatatea lunii septembrie,

anul curent.

sau Total Annihilation. In general
sunt doua feluri de misiuni. Prima
include distrugerea unei structuri,

eliberarea unor prizioneri sau apa-

rarea unui obiectiv. Cei de-al doilea

tip de misiuni sunt caracteristice

unui RTS. Adica trebuie sa constru-

iesti baze, sa strangi resurse sau sa
ucizi du?manii care te supara. Cred
ca noua realizare a celor de la Nikita

va fi un adevarat succes deoarece
combina niste trasaturi pe care le

regasim in mai multe genuri dejocuri.

Jocul va fi lansat in vara acestui an,

mai precis in luna august. Sa speram
ca va fi ceva de calitate.

Final Fantasy VIII

De curand a aparut pe pia^a ver-

siunea japoneza pentru PlayStation

a mult a§teptatului Final Fantasy
VII. Squaresoft ne garantaza ca
imediat ce va fi tradus si adaptat va
aparea §i versiunea pentru PC. Sa
speram ca acest lucru se va intampla
cat mai repede! Squall Leonhart, eroul

principal, impreuna cu Zell, sunt
amandoi membrii unei super-unita^i

militare. Cei doi vor fi delega^i sa pa-

zeasca un experiment secret. Acesta
nu este altceva decat o poarta dimen-

sionala care poate teleporta in timp
orice obiect sau fiin^a. §eful laborato-

rului le demonstreaza celor doi cum
func^ioneaza masinaria trimi^and o

scrisoare in viitor. Din pacate raspun-
sul soseste sub forma unui robot pro-

gramat sa distruga totul. Militarii

sosi^i in ajutor distrug robotul nu
inainte insa ca Squall sa fie ranit.

Cand acesta isi revine descopera pe
fa^a o cicatrice urata si afla ca Zell

impreuna cu proiectul au fost raptyi

de niste teroristi. La comanda unei
trupe de soc, Squall pleaca in curajoasa

misiune de recuperare a masinariei

si de salvare a superiorului sau Zell.

The Rift -un alt

ThrushWave Technologies

anun^a lansarea unui joe real-

time strategy numit The Rift.

Ac^iunea se bazeaza pe aven-

turile unei flote stelare in spa-

^iu. Mai precis, este vorba de
worm holes (gauri de vierme)

care ii poarta pe eroii jocului

in mai multe sisteme solare.

Dupa o calatorie de vreo 15 ani,

oamenii ajung pe o planeta nu-

mita Proxima, pe care oamenii

de stiinta au clasificat-o a fi

capabila sa men^ina via^a.

Ac^iunea pare a fi de calitate.

Sa vedem cum o sa se prezinte

§i la celelalte capitole. Prea
mult nu vom avea de as.teptat

pentru ca ThrushWave planu-

ieste sa lanseze acest joe in

vara acestui an.

THQanuntaSinis

Unleashed

Anul acesta cei de 1

vor scoate pe pia^a Sinistar: Un-

leashed, un joe in spa^iu bazat

pe popularul joe al anilor '80

Sinistar. Jocul original a fost

lansat in 1983 si a fost unui din

primele jocuri gen arcade ce a
cunoscut succesul. A fost de
asemenea unui din primele
titluri ce a folosit sunetul ste-

reo. Realizat de data aceasta in

3D, Sinistar: Unleashed se

anun^a a fi ceva cu totul nou,

in care s-a incercat combinarea
unei tehnologii GameFX cu
atmosfera din jocul vechi.

Connectix vs. Sony
Runda I

Cei de la Connectix anun^a
ca au castigat prima runda din

procesul pe care il au cu firma
Sony, cu privire la emulatorul

pentru Playstation, The Vir-

tual Game Station. Unjudecator
al cur^ii supreme din San Fran-

cisco arespinscerereacelorde

la Sony de a restric^iona tem-

poral* vinderea produsului Vir-

tual Game Station. Connectix

a fost incantata de
decizie, probabil

dreptate.
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MFtme wv%iP€
Dupa Mordor, RPG-ul care a avut 99 de

nivele, cei de la VB Design s-au gand it sa

continue seria acestui gen cu un nou RPG
intitulat sugestiv Infinite Worlds.

Sa ne amintim cum in

urmS ou doi ani „se

nastea" o noua companie,

VB Designs, care oferea o varietate

de produse si servicii. §eful, ca sa

zicem asa, al acestei comapanii,
David Allen, s-agandit c&nu ar strica

sa scoata si un joe. Chiar daca
experien^a in acest domeniu le lip-

sea, au muncit? din greu

si au realizat titlul Mor-
dor, care desi nu a avut

un succes deosebit prin-

tre RPG-urile aparute la

acea vreme, i-a facut pe
creatorii lui sa se gandeasca

la realizarea altuia mult mai
impresionant. S-a dorit crearea

unui engine deosebit, ceea ce implica

si proiectarea unei grafici care sa se

incadreze in staridardele

actuale. Datorita succe-

sului de care s-a bucu-

rat demo-ul via Inter-

net, David s-a gandit sa

caute un distribuitor care

sa-i „imprastie"jocul in toata

lumea si, dupa indelungi cautari,

a ajuns la studiourile Black Isle

acestea oferindu-se sa-i publico noul

titlu.

Acest RPG este genul clasic:

tot ce trebuie sa faci este sa te

plimbi prin tottaramul in care

esti aruncat si sa descoperi

diferite lucruri, sa aduni
aur, pentru a-^i facilita unele

intrari sau aflarea unor
raspunsuri de lapopula^iade

care te lovesti injoe. Pe
scurt, urmezi un quest

care chiar daca nu pare
prea palpitant la pri-

ma vedere va asigur ca

grafica este pe cat de

interesanta pe atat

de bine realizata.

Po^i alege unul
din caracte-

rele disponibile

cum ar fi Paladin,

Rogue, Mage, fiecare

cu propriile puteri si

magii. Acestea pot evolua in

timpul quest-ului in func^ie de ceea

ce gasi^i in drumul vostru.

Povestea este simpla: orasul in

care traiesti este atacat si controlat

de niste bestii care au preluat toata

puterea magica a orasului.

Drept urmare, trebuie sa te con-

frun^i cu aceste creaturi, sa le invingi

cu propriile arme, mai exact cu ma-
gia de care dispun ele, magie pe care

o po^i stapani si tu daca i^i faci treaba

cum trebuie. In final te vei lupta cu
eel care stapaneste orasul si cu
creaturile din el, numite Ku'tan
Jenal, eel mai avansat grup de
magicieni si luptatori, cei mai mari
si mai tari din domeniu, iar distru-

gerea acestora nu inseanina atacul

fizic asupra lor, caci doar §iretenia

si magia vor reu§i sa le distruga

influenza asupra orasului.

Clasicul modern

Chiar daca are o structura cla-

sica (quest-aresti, aduni tot felul de

lucruri si omori creaturile rele din

oras), Infinite Worlds are cateva
elemente noi introduse in acest gen,

care te ajuta, dar fyi cer totodata si o

gandire mai complexa. Ceea ce vreau
,«a spun este canu vei termina quest-

ul numai cu ajutorul obiectelor gasite

prin oras, ci va trebui sa te folo-

sesti de multe alte lucruri

care, adunate laun loc, i^i

vor oferi mai multa
informa^ie decat plim-

barea prin ora§. Un
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astfel de looeste biblioteca unde po^i afla diferite informa^ii

despre evolu^ia istorica a ora§ului si te po^i documenta in

legatura cu anumite magii (care este rostul lor §i modul, ca

sa zic asa, de intrebuin^are). Exista o taverna(unbar) unde I

vei afla ca nu esti singurul din oras care vrea sa distruga

for^ele raului instalate aici: vei intalni tot felul de eroi ca
§i tine, care-si vor povesti aventurile, vei vedea diferite

anun^uri (referitoare la monstri, nu matrimoniale), tot felul

de amanunte care-^i vor fi folositoare. Exista un loc in

magazin unde vei putea valorifica aurul pe care il aduni
sau chiar obiectele, pe care le po^i vinde sau schimba con-

traunor servicii cum ar fl reparatul pantalonilor, palariilor,

sosetelor etc.

Un pic de divagate nu strica nici in acest joe, nu de

alta, dar fantezia si pofta de aventura trebuie pastrate la

cea mai inalta temperatura. Astfel, pentru a afla cateva

smecherii va trebui sa treci de niste quest-uri mai mici, si

tot aici vei putea inva^a diferite limbi pentru a te descurca
cu localnicii. Ideea este ca daca fyi pui mintea la munca si

din toate aceste lucruri §i locuri prin care treci inve^i cate

ceva, atunci nu vei avea probleme in recuperarea orasului.

A, era sa uit, nu vei fi chiar singur in incercarea ta, vei

avea un profet ca ajutor, pe nume Seer, care te va spryinii

in gasirea obiectelor ascunse si a drumului prin diferitele

labirinturi in care vei ajunge. Chiar daca este un taram
ireal, astanu inseamna ca banii nu sunt la putere. In morga
orasului pe care p vei vizita din cand in cand (atunci cand
vei da cotyul), va trebui sa platesti o gramadade banipentru
a te readuce la via^a, asa ca grya mare la contabilitate.

Ce vom intalni in joe?

Pai, cum am spus este un quest, un first person, in

care grafica 3D, detaliuljoaca un rol bine determinat. Este

genul de grafica care te linisteste.-prin culori placute, bine

alese, chiar §i razele de soare care strabat prin ferestre

(unele chiar murdare) dau dovada de o realitate superba.

Dar, totodata, te invaluie o atmosfera de castel medieval in

momentul in care dai cu ochii de schelete in posturi care'

de care mai macabre: cu catu§e la maini, pe mese de tortura,

in custt aga^ate de tavan, sugerand grotescul §i dantescul

final. Te vei plimba prin 25 de nivele in care vei experi-

menta tot felul de capcane, vei vizita locuri, prin lumina
sau prin intuneric, prin ma§inL teleportoare, peste tot

asteptandu-te diferite surprize. /

Intalnim peste 500 de tipuri de creaturi, peste 100 de
magii §i chiar vreo 500 de arme diferite, toate pentru a
captiva jucatorul din fa^a calculatorului. Interesant este

faptul ca odata cu versiunea finala vom avea la indemana
§i un editor pentru- a ne crea o lume a§a cum dorim,

incepand cu cladirile §i terminand cu personajele care vor

anima aceasta lume. lata ce vom putea schimba in „lumea
noastra": harta, va existaun generator de har^i, vom putea
.schimba armele (chiar crea unele noi), magule, armurile,

vom putea gandi noi aventuri prin care sa treaca
personajul nostru si va exista si un editor de personaje

(vom putea „intruchipa" pana la 9 rase de creaturi dupa
bunul plac). Se va putea juca si in multiplayer via
Internet, fiecare dintre noi va putea fi gazda pentru joe,

§i - in func^ie de calculatorul gazdei - se poate ajunge'

pana la 32 de jucatori. Mai nou se vorbeste de instalarea

unui server pentru jucatul online cu software gratuit.

Chiar daca Infinite Worlds este unic in ceea ce priveste

noile features prezente injoc.sunt sigur ca daca a^i vazut

si v-a placut stiliil jocurilor Wizardry §i Bard's Tale,

atunci are sa va placa si acesta

7U+

Technical data

Gen:
RPG
Producator:

VB Design

Distribuitor:

Interplay
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Sa conduci unul din marile imperii ale secolului trecut este o

provocare ce nu trebuie ratata

Imperialism n este un joe de strategie turn-

based situat in era colonizarii si cuceririi

Lumii Noi. Ca si in versiunea precedents te

afli la conducerea unei Mart Puteri Europene si

scopul final este dominarea celorlatyi concuren^i

din Europa, iar metodele cele mai la indemana
sunt cucerirea si diploma^ia. Marile boga^ii si

resurse ale Lumii Noi sunt acolo unde trebuie

doar sa intanzi mana sa le iei §i sa le folosesti in

eel mai eflcient mod cu putin^a. Po^i deveni un
cuceritor sangeros asemeni lui Cortez sau po^i

trata pasnic cu bastinasii si sa-i protejezi de
lacomia europenilor. Oricare dintre aceste
strategii vei alege, va trebui sa-^i dezvotyi o

economie solida. Exploateaza toata resursele in-

terne, fa corner^ si recruteaza for^a de munca
necesara. §i nu in ultimul rand, formeaza-^i o

armata impresionanta, fiindca numai o na^iune

puternica poate duce steagul Europei. Suna a
sloganuri? Asta este scurta prezentare pe care o

ofera producatorii, Prog City, despre ultimul lor

proiect.

Long live the King

Cand incepiJocul, jumatate

din harta este acoperita.
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Pentru a putea sa faci corner^

sau sa duci tratative cu lo-

cuitorii acestor ^inuturi va
trebui intai sa le descoperi.

Daca vrei sa ai rela^ii pasnice

cu bastinasii va trebui sa-1

gasesti pe §eful de trib si sa

duci tratative cu el. Daca vrei

sa invadezi, po^i sa-t^i debarci

trupele pe orice buca^ica de

pamant. Ca sa po£i debarca,

trebuie mai intai sa duci o

nava in apropierea ^ar-

murilor, descoperind astfel o

mica fasie de pamant unde
po(i trimite apoi explorer-ul.

Desi Lumea Noua nu contri-

buie decisiv la victoria flnala,

nu inseamna ca trebuie negli-

jata. Ca sa protejezi teritoriile

ocupate de nativi trebuie sa

trimi^i merchant-ul care va
cumparapamantul de la acestia
In acest mod, alte puteri euro-

pene nu vor putea intra in

acele ^inuturi decat dupa ce

^i-au declarat razboi.

In secolul XVI, agricultura

avea o important mult mai
mare decat in secolul XLX. Din
aceasta cauza rolul ei in Im-

Martie 1999
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perialism II a devenit mai
pregnant. Activitatea ta

agricultural^ va impune
limitele numarului de solda^i

pe care-i pot^i intret^ine.

Fieoare soldat va consuma o

unitate de carne sau grau

(?). Insa elementul care a
evoluat eel mai mult de laIm-

perialism este sistemul de
transport. Acum fiecare

buca^ica de drum sau cale

ferata indeplineste si rolul de

depot. Deci, adio construct^ de depot-uri. Pentru a conecta
o mina de capitala nu trebuie decat sa duci un drum din

oras pana langa mina. Pentru a transports, marfurile pe
apa va trebui totusi sa construi^i porturi. Toate marfurile

ce calatoresc pe uscat vor ajunge la destina^ie fara

probleme. Nu aceeasi este insa situat^ia si cu cele ce

traverseaza marile. Navele care le transporta, aceleasi cu
care explorezi sau pot^i porni la lupta, au sanse mart sa fie

interceptate, nu atat de rtvalli tai, cat de pira^i. In acest

mod s-a redus drastic micro-managementul transportului.

Toate bune si frumoase, dar ce o sa transportam? Pe langa

resursele clasice pe care le intalnim si in Imperialism vom
avea in plus inca cinci. §i toate acestea se gasesc in Lumea
Noua. Tot aicivom intalni ceva matertale mai exotice, ca zaha-

rul, tutunul sau blanurtle, marfurt de lux pe piat^a europeana.

Win or die

In Imperialism II, ai posibilitatea de a trasa drumul
tehnologic al na^iunii tale, fyi pot^i pune savant^ii sa cerceteze

intr-un anumit domeiu. Piindca dupa cum bine stim,

tehnologie de varf inseamna si o armata bine dotata. Nu de

alta, dar sistemul de lupta s-a

schimbat enorm si s-ar putea sa ai

surprize nu tocmai placute daca
mergi la lupta nepregatit. Artile-

ria va avea un rol hotarator in

otyinerea victoriei. Trupele non-

artilerice nu pot ataca decat sol-

da^ii de pe metereze, iar altele nu
pot ataca nici asa. De asemenea,
s-a introdus o limita a numarului
de regimente ce pot fi aruncate in

lupta. Acesta este 10; cu ceva

avantaje tehnologice se poate ajunge la 12, iar un bun general

va mai putea urea stacheta pana la 16. Restul regimentelor

raman in rezerva, iar in cazul unei infrangeri se vor retrage.

Intret^inerea trupelor costa foarte mult, daca un regiment

ce se apara necesita doar mancare, unul care ataca va avea
nevoie si de imense resurse banesti. In Imperialism, pentru

a castiga, trebuia sa obt^ii o majoritatea de voturi in cadrul

unui consiliu european. in Imperialism II, acest consiliu a
disparut si jocul se va termina atunci cand controlezi mai
mult de jumatate din mapamond.

Imperialism Use afla deja in beta test si se spera sa fie

gata pentru lansarea anunt^ata pentru primavara aceasta.
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Back off!!! Quake 3 it's coming!

You better watch your back!

ata ca a sosit momentul cand cei

de la IdSoftware s-au hotarat

sa realizeze o noua versiune a
jocului care a facut ravagii printre

gamerii din toata lumea: QUAKE.
Primele doua versiuni reprezinta

pentru foarte mul^i dintre noi ceva

cu totul special. Acestea ne-au ^inut

ore in sir in fate, calculatorului, fiind

unele din cele mai importante jocuri

din genul first person shooter. Este

normal ca odata cu trecerea tim-

pului lucrurile sa evolueze si sa
existe o dorin^a de perfectionare a
jocurilor, spre marea noastra
bucurie. Astfel, noua realizare a
celor de la IdSoftware se numeste
Quake 3 Arena. Singurul lucru pe
care il au in comun acestejocuri este

numele (Quake), in rest aproape
totul este schimbat. Engine-ul,

bineinteles 3D, va fi tot OpenGL, dar

cu unele modificari in ceea ce

priveste renderizarea. Referitor la

personaje, se pare ca printre acestea
vom gasi §i niste women. Oricum,
firma realizatoare promite ca nu ne
va dezamagi, ba mai mult, ne
„ameninte" ca odata ce vom vedea ?i

:
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juca Quake 3 Arena nu ne vom mai
putea dezlipi de calculator. Sa spera

ca nu este doar o simpla amenintere
si ca se vor $ine de cuvant. We will

see!

It's time for some action!

Grafica din Quake 3 este pur si

simplu bestiala. Cel pu^in asa pare

in screenshoot-uri. Textura este

deosebit de bine realizata cu o paleta

variata de culori. Nu va mai fi plina

de maro §i gri ca la versiunile

precedente, dar va inspira aceeasi

teama si nesigurante« Atmosfera din

joe este caracteristica uneia din

genul Quake, plina de suspans §i

neprevazut. Pentru a spori §i mai
mult sentimentul de aventura a fost

introdusa si ceva cea^a. De asemenea,
vor exista §i nori, raze de lumina dis-

parate §i niscaiva fum. Armele de

care o sa beneficia$i vor fi destul de

variate. Astfel, ve^i intalni blastere,

grenade, shotgun-uri, lansatoare de
rachete si mule altele, capabile sa

doboare un inamic dintr-o singura

lovitura. Un adevarat arsenal, a§a
ca nu ve^i avea nimic de criticat in

aceasta privin^a. Fa^a de primul si

al doilea Quake s-au schimbat multe

lucruri, cum ar fi AI-ul, grafica si

sound-ul. in ceea ce priveste AI-ul,

acestuia i-au fost aduse multiple

imbunata^iri. Dusmanii cu care ve^i



avea de-a face vor fi mult mai
inteligenti si mai smecheri. Acestia

vor fi acum capabili sa se ajute unul
pe altul si chiar sa se fereasca
cateodata de gloanfele trimise de
gun-ul vostru. §i de data aceasta, s-a

incercat la fel ca in Quake 2 ca fiecare

inamic pe care il ucizi sa o mierleasca

cat mai spectaculos si in cat mai
multe moduri posibile. Bineinteles,

vor curge rauri de sange, iar ranile

pe care le vei provoca dusmanilor tai

vor fi destul de reale §i very bloody.

Asta pentru cei carora la place sa
inroseasca monitorul cu sange. Pe
langa numeroasele imbunatatiri
care au aparut, vom regasi si cateva

trasaturi din versiunile precedente.

Una dintre acestea o reprezinta
intunericul lugubru si terifiant, atat

de caracteristic unui joe Quake. Pe
langa intuneric, fum si cea^a, teama
mai este accentuata si de incaperile

realizate intr-o tenta macabra.
Oricum, un feeling de groaza si

neprevazut va domina misiunile din

acest joe. Foarte bine este realizata

modalitatea in care reac^ioneaza
corpul atunci cand este palit de
vreun glon$. Reculul armelor il ve^i

sim^i si lamana mai ales atunci cand

trage^i cu mitraliera. Chiar daca o

sa vi se para sacaitor, acest recul nu
face decat sa sporeasca placerea de
a juca.

In the end, there can be onlv

Ce sa mai vorbim, va fi un joe cu
adevarat bestial, fiind catalogat inca

a*1
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de pe acum de majoritatea revistelor

de specialitate ca unul din cele mai
bune jocuri de actiune ale acestui

an. §i pe buna dreptate, deoarece este

limpede pentru toata lumea ca au
fost aduse multiple imbunatstyiri in

ceea ce priveste grafica, sunetul si

gameplay-ul. in privin^a graficii, va
ve^i putea da cu parerea asupra
calita^ii acesteia, doar daca ave^i in

dotarea PC-ului dumneavoastra o

placa 3D. Se pare ca de data aceasta

exploziile vor fi redate in 3D, fapt

care nu poate fi decat imbucurator,

daca ne gandim ca in Quake 2 acestea
erau realizate in 2D. In ceea ce

priveste sound-ul, putem spune ca
acesta nu nevadezamagi si va fi mult
mai reusit decat in Quake2. Sunetele

vor fi mult mai realiste. Vor exista

explozii asurzitoare. pacaituri de
mitraliere sau gemete si strigate de
durere.

Asa... A, era sa uit! Suportul
multiplayer o sa fie pur si simplu
bestial. Va fi o confruntare pe via^a

si pe moarte pe care o ve^i avea cu
prietenii vostri, din care doar cei care

vor avea cold blood vor iesi cu viata.

Ei bine, cam astaar fi. Quake 3 Arena
se anun^a a fi un joe care nu va
trebui sa lipseasca din „gameoteca"

unui gamer adevarat care vrea sa
aiba parte de o provocare serioasa.

Dar nu va grabi^i ca mai este destul

pana la lansa^ea acestuia si ave^i tot

timpul sa pune^i niscaiva parale la

soseta cu care sa cumpara^i sidiu'

cu jocu'. Oricum, sunt convins ca
aceia care au jucat la sange Quake 2
sunt in pragul blocajului renal §i

abia asteapta sa puna gheru^a pe
Quake 3. Insa in mod sigur Quake 3
Arena va fi indragit §i de cei care
probabil sunt la prima experien^a
Quake. Eu sper sa nu se sperie prea
tare si sa ni se aiature noua, celor

care suntem bolnavi dupa acest joe

inca de la prima versiune. Cei care

au terminat Quake 2 probabil si-au

spus: And now, what? Ei bine va
spun eu: Jump to the next Level:

Quake 3 Arena!!!

Gen:

Action

ProducStor:

Activision

Distribuitor:

IdSolhvarc

Technical data
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Ar putea deveni acest RPG jocul vostru preferat ?

Nu still, dar sunt sigur ca vreti sa aflati.

hiar daca pia^a jocurilor pe
calculator este plina de RPG-
uri, asta nu inseamna ca nu

vor aparea si altele mai bune, mai
interesante care sa faca pe gameri
sa piarda ore intregi in fa^a cal-

culatorului pentru a termina nivel

dupa nivel. Daca ati jucat si v-a

placut, sau eel pu^in a^i auzit de
Diablo sau Might and Magic VI,

atunci trebuie sa aruncati o privire

§i pe noua produc^ie a celor de la

Delphine Studios si Take 2 Interac-

tive. Daca in 1995 au reu§it sa
realizeze un third person de ac^iune

si aventura care a avut un mare

succes, cei de la Delphine s-au g
ca un RPG ar putea avea o p
mare pe pia^a.

Bazat pe o structura simpla, in

Darkstone vei avea comanda a doua
personaje al caror scop injoe este de
a gasi sapte cristale magice. in final,

gamerii se vor lupta cu un fioros

dragon pe numele lui de botez

Drakk. Pentru a nu fi plictisitor, ne
vom plimba prin 32 de lumi care mai
de care mai infricosatoare, fiecare

cu capcanele, mon§trii si vie^uitoa-

rele specifice. Engine-ul care sta la

baza crearii acestor universuri este

conceput astfel incat realizarea a
doua medii identice sa fie imposibila.

Grafica este de asteptat sa fie 3D,

vestea proasta este ca va folosi un
accelerator grafic (asta pentru cei

fara asa ceva), Vom intalni un nivel

de grafica ridicat in care toate

lucrurile par a avea o viata proprie,

vasele, monedele, armurile, sabiile.

Daca tot vorbim despre grafica, ar
trebui sa sti^i ca tehnologia cu care

este prevazut Dark Stone va exploata
la limita placile 3D pentru a reda cat

If^gSW
& r
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mai bine §i mai impresionant efectul

celor 22 de arme §i al celor 32 de
magii, creand o atmosfera cat mai
placuta si mai relaxanta. Zoom-ul
este bine pus la punct, permitand o

rotire de 360 de grade, iar fade-urile

se realizeaza real-time, fara slide-uri;

cat despre grafica nu trebuie sa va
face^i probleme, deoarece nu se vor

mari pixelii, ci va creste nivelul

detaliului (veti vedea mai bine

trasaturile personajelor §i nu ve^i

avea parte de patrate colorate

marite). Este de la sine in^eles ca
pentru anumite lucruri trebuie sa

folosim zoom-ul (cum ar fi gasirea
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unor obiecte, poztyionarea pentru o anumita ac^iune), iar

pentru altele e bine sa pastram un zoom mai mare (in lupta

este util un zoom mai mare).

Magia din aer si scorpionii de pe pamant

Jocul incepe cu alegerea personajelor care vor intra sub
comanda ta Ai la dispoztyie razboinici, vrajitori, asasini §i

preo^i, atat barba^i cat §i femei. Fiecare caracter are
avantajele si dezavantajele lui (firesc!). Un vrajitor va avea
mai multa magie si mai pu^ina for^a fizica, pe cand un
luptator va fi chiar pe dos. Aten^ie, deci, cum va organiza^i

trupa! Ceea ce este interesant in acest joe este posibilitatea

de a schimba personajele pe care le comandam, astfel ca,

daca nu ne mai place unul, facem troc lahan, faraca individul

sa-§i piarda calita^ile §i cuno§tin^ele acumulate pe parcursul

jocului. De exemplu, plecam cu un vrajitor §i la un moment
dat avem nevoie de puterea si cuno§tin^ele unui luptator

(pentru a ataca ceva, un paianjen). Nimic mai simplu, ne
intoarcem la han si luam luptatorul, distrugem paianjenul

dupa care ne intoarcem la nan s>l lasam acolo, continuandu-

ne calatoria cu vrajitorul.

Fiecare luptator §tie sa faca o mutyime de lucruri - in

func^ie de calita^ile lui -, de aceea avem posibilitatea de a
controla fiecare personaj separat (il putem pune sa deschida

o pestera dand bolovanul la o parte, in timp ce celalalt „^ine

de sase"). Putem continua jocul cu un singur om, iar in

momentul in care avem nevoie de celalalt personaj, apasam
butonul care ii reuneste si imediat vor fi iar umar la umar
gata de atac. Cum am spus, personajele au o anumita putere,

magie, vitalitate §i dexteritate, toate fiind imbunata^ite in

oragul din care pornesti quest-ul si in care se gaseste §i hanul
in care am spus ca po^i schimba partenerii. Tot in oras po^i

sa cumperi arme §i armuri sau po^i participa la curse pentru
a castiga cate ceva Po^i afla multe lucruri si po^i face rost

de diferite alte chestii daca stai de vorba cu oamenii de rand
care populeaza orasul. Aten^ie mare la vitalitatea perso-

najelorl Daca in quest-urile obi§nuite tot ce trebuia sa ai

grya era sa termini diferite quest-uri, sa strangi tot felul de
lucruri ce-^i ies in cale, aici, colac peste pupaza, trebuie sa

mai ai grya §i cand a mancat personajul ultima oara pentru
ca te po^i trezi ca a ramas flamand pe undeva si nu mai are

putere sa strabata drumul spre casa. Trebuie ^inut cont si

de traista lui, daca este plina ar fi bine sa o goltyi in ora§

(eventual scoate^i ceva bani pe ea) pentru ca o gustare la

drum lung nu strica nimanui §i i-ar putea salva via^a la un
moment dat.

ne rezerva Dark Stone. Exista o mare varietate de creaturi:

incepand cu viespi, paianjeni otravitori, scorpioni, capcauni,

oameni-soparle si terminand cu vampiri, dragoni ce scuipa

foe si schelete. Pentru a ajunge la capitanul scheletelor, care

este la nivelul 15, trebuie sa dobori un schelet alb, unul galben,

unul rosu §i unul albastru. Fiecare creatura are anumite
stiluri de atac, fie prin muscatura, fie prin imprastierea de

otrava, fie prin aruncarea de energie sub forma de
bulgari. Dar ceea ce este mai interesant este ca unele
creaturi devin mai inteligente pe masura ce inaintezi

in scenariu. creatura uracioasa este a§a-zisul Prin^

al Intunericului care apare pe nepusa masa, arunca
o magie si dispare inainte de a te dumiri si a face ceva,

lucru ce ar putea sa-^i dea planurile peste cap. in afara

de aceste atacuri, trebuie sa fii cu ochii deschi§i la tot

cepare suspect, deoarece fiecare subsol, fiecare pestera

ascunde o gramada de capcane. Nu trebuie sava face^i

gryi pentru ca cele £2 de tipuri de arme va vor ajuta

foarte mult. Pe langa armele obi§nuite precum sabile

sau arcurile, ve^i avea parte de arme magice care pot

fi atat pentru atac cat §i pentru aparare (invizibui-

tatea sau poarta magica spre ora§, de unde va pute^i

schimba personajul sau imbunata^i caracteristicile).

Toate aceste lucruri imbinate si puse intr-o grafica

reusita fac din Dark Stone un RPG bine vazut de
jucatorii care prefera acest gen de joe.
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Om peste bord! Om pest i... lata ca la babord se ridica un nou

simulator naval. Get it!!!

ei de la Jane's au realizat intotdeauna simulatoare

destul de reusite, care au prins la gameri si care

merita sa fie jucate. Insa de data aceasta firma

realizatoare s-a intrecut pe sine si a creat ceva cu totul

deosebit, ceva care se deosebeste in mod fundamental de

celelalte jocuri care-au aparut pana acum pe pia^a. Acest

simulator este binevenit in aceste momente in care exista

o saturate de RTS-uri si de alte genuri de simulatoare. Se

pare ca inten^ia celor de la Jane's este de a aduce ceva

brand-new, ceva care sa mul^umeasca pe majoritatea

gamerilor chiar daca unii dintre acestia au „rau de mare".

Nu stiu ca^i dintre voi au avut sau vor avea ocazia sa

mearga cu un portavion. Ei bine, acestjoe va ofera aceasta

posibilitate si chiar daca it's not for real asta nu inseamna
ca nu pute^i trai senza^ii tari. Pirma realizatoare a realizat

imbunatatiri considerabile in ceea ce priveste grafica,

sunetul dar mai ales in privin^a ac^iunii jocului. Totul

pare rupt dintr-o ac^iune militara navala din care nu
lipsesc portavioanele, supersonicele si rachetele. Din cate

am citit si din pozele pe care le-am vazut se pare ca Fleet

Command este un joe ce exceleaza la capitolele grafica 3D
si ac^iune real-time. Ambele calita^i au un impact deosebit

de bun asupra gamerilor deoarece cam asta se cauta la

ora actuala la un joe adevarat. Avem de a face cu un joe

care combina luptele navale ce implica nave de razboi si

submarine dotate cu ultimul racnet in materie de gun-

uri, cu cele aeriene in care ve^i lupta cu mai multe tipuri

de supersonice. Avioanele de care va vorbeam sunt
deosebit de bine realizate. si binein^eles sunt dotate cu
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rachetute aer-aer si aer-sol cu care ve^i face bum-bum
ca in opera^iunea Desert Storm. Cei de laJane's au facut

eforturi pentru a realiza un simulator cat mai real care

sa va testeze cat de buni sunte^i ca solda^ei. Gamerii

iubesc in general acest gen de jocuri care ii provoaea si

ii pune in situa^ia de a a-si testa maiestria, pentru ca
atunci cand reusesc sa duca la pana la capat o misiune

sunt deosebit de mandrii de realizarea lor. Cel putin

asa ma simt eu. Nu stiu al^ii cum sunt, dar eu.... ma
simt satisfacut!

This is Wild Snake! Request permission

to tire!!!

Navele si avioanele cu care va ve^i intalni in acest

joe sunt realizate dupa cele existente in realitate, care

se regasesc in dotarea a aproximativ 16 armate de pe
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mai ales sa vezi cam pe uncle se afla navele inamice.

Dar ceea ce incearca cei de la Jane's este sa realizeze

un simulator cu tenta strategics, care sa puna la

incercare mintea gamer-ului. Cum am mai spus s-a

lucrat destul de mult la realizarea unei ac^ium real-

time care sa ofere gamerilor provocari care sa ii ^ina

ore in sir in fa^a calculatorului. Armele cu care sunt

dotate navele sunt dintre cele mai tari si sunt capabile

sa mature tot ce intalnesc in cale.
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glob. Binemteles, s-a tinut seama de ce poat„ ..

acestea si de diferen^ele existente intre aceste unelte de

lupta. Toate acestea sunt realizate poligonal iar texturile

sunt deosebit de detaliate, ceea ce imbunatateste si mai mult
calitatea graficii. Jocul are setate niste har^i realizate in SD
insa pentru a putea vedea unele lucruri de pe harta in 3D
nu trebuie decat sa merge^i cu mouse-ul pe acestea.

Adevara^ii veterani ai acestui gen de joe vor fi placut

surprinsi de ceea ce le ofera acest joe si cred ca vor fi de
acord cu mine cand spun ca Fleet Command este un simula-

tor tare. Putem spune ca acest joe va ofera posibilitatea sa

afla^i aproape totul despre nave de razboi si portavioane,

despre cum se castiga o batalie sau despre diverse metode
de atac. Asa cum probabil toata lumea stie, aceste nave sunt

ceva mai speciale, la care ve^i intalni ni§te comenzi pu^in

diferite de cele cu care v-a^i intalnit la alte jocuri, mai ales

pentru ca nu ave^i de a face cu un joe obisnuit. Ceea ce vreau

eu saspun este faptul ca atunci cand ve^i vedeapentru prima
oara cam ce trebuie sa face^i si cate decizii va trebui sa lua^i

intr-un interval scurt de timp ve^i fi probabil cuprinsi de un
sentiment de coplesire. Este §i normal pentru ca este vorba

de un joe in care s-a incercat sa se copieze cat mai fidel

situa^iile cu care se confrunta cei din real life. Mul^imea de

nave si avioane pe care o sa le ave^i de infruntat vi se vor

parea foarte multe, insa doar la inceput pana incepeti sa da^i

cu tunu' in ei. De ce? Pentru ca dupa vreo doua-trei misiuni

o sa incepi sa te obisnuiesti si vei sti fiecare mi§care pe care

va trebui sa o faci. Probabil intra materia cenusie in

functiune! Cine stie? In fiecare misiune vei avea o harta care

te va ajuta in alegere rutei pe care trebuie sa o urmezi dar

About gameplay...

Asa cum am mai spus, cei de la Jane's au incercat

sa realizeze un simulator de combat naval insa cu o

inclinable de RTS, ceea ce face ca acest joe sa fie mult

mai interesant. Cred ca mutyi dintre cei care aud de

RTS se gandesc imediat la un joe care este pur strate-

gic, insa sa sttyi ca Fleet Command este cu totul altfel

decat un joe de acest gen. Cred ca un gamer care s-ar

pricepe cat de cat, ar compara acest joe, probabil, cu

Harpoon II, care este tot un combat simulator. Treaba

ta este sa \\\ conduci for^ele navale pe mare si sa cau^i

sa duei pana la capat misiunea cu care ai fost

insarcinat. Astfel, tu vei conduce intreaga opera^iune

§i le vei da diferite ordine, le vei indica obiectivele de

atac. Ca §i coordonator al misiunii va trebui sa stii

cand sa ataci si cand sa te retragi. Misiunile sunt

destul de dificile incat sa va scoata peri albi, insa sunt

convins ca dupa vreo 1, 2...10 incercari, ve^i reusi sa

rezolva^i treaba Campaniile pot avea loc pe distance

foarte mari dar si pe distance mai mici. Astfel, va
trebui sa \\\ mup trupele dintr-un loc in altul §i sa fii

gata in permanent in cazul unui eventual atac

surpriza. Pe parcursul acestor campanii va trebui sa

tyi gospodaresti proviziile pentru ca altele nu mai pupi.

in afara de aceste campaniijocul mai confine vreo 12

misiuni single, cateva scenarii si bineinteles un edi-

tor in care \\\ po^i seta ce misiune vor muschii tai. Pe
parcursul unei misiuni po^i selecta de pe harta mai

multe unita^i deodata pentru a le da niste ordine de

lupta insa in general este mai bine sa selecta^i cate

una singura. Sunetul este si acesta destul de bine

realizat, cuprinzand explozii, zgomote de fier §i de

motoare. Exista binein^eles si un suport multiplayer.

Va da^i seama cam cum se joaca acest joe in

multiplayer. Eu cred ca nu poate fi decat bestial!

Se pare ca cei de la Jane's nu au muncit degeaba

si cred ca vor reu§i sa scoata un joe destul de reusit.

Chiar daca Fleet Command este o combina^ie de RTS
cu combat simulator pot spune ca este o combina^ie

destul de reusita care nu face decat sa mareasca
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placereade ajuca si de a pune materia cenusie la lucru.

Detaliile au o mare contribute la atmosfera jocului §i

sunt sigur ca va vor atrage aten^ia. Binein^eles ca
fiecare nava va avea caracteristicile ei in ceea ce

priveste performance militare §i tehnice. Ce sa o mai
lungim, Jane's Combat Simulations a incercat sa creeze
un joe §i a reusit. Daca este bun sau rau asta ramane
sa stabiltyi dumneavoastra. Eu nu fac decat sa va spun
punctul meu de vedere pe care incerc sa il men^in cat

mai obiectiv. Oricum si eu, ca si voi, astept cu nerabdare
sajoc o versiune full a acestui titlu savad daca se ridica

la inal^imea asteptarilor noastre. Jane's promite sa nu
ne dezamageasca!

TOiUSmUe
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V-a placut Deer Hunter? §i Deer Hunter II? Ei bine,

indiferent de raspunsul la aceste doua intrebari trebuie sa

va spun ca Deer Avenger o sa va placa la nebunie!

Intr-o padure lini§tita, in myiocul celor mai frumos.i

copaci, acolo unde nu exista nici un fel de poluare, a fost

construita o cabana. cabana din aceea ca in povestile

cu pitici §i zane, albe-ca-zapada, o cabana pentru a adaposti

orice fel de vanator, o cabana pentru toate nevoile, dar §i

pentru trofeele unui curajos vanator. Dar iata ca intr-o

buna zi pe cand paduraru' nostru era plecat prin oras

pentru lucruri lumegti, ceva se petrece in cabana
noastra de lemn atat de linistita de obicei. Oare ce sa

fie? Focul arde in semineu si lemnele trosnesc, atmosfera

este adorabila, numai bunapentru o poveste de adormit

poporu'l Pe pere^i se observa ni§te arme asezate cu grya

ca la o expoztyie, alaturi un minunat trofeu vanatoresc:

un cap de cerb cu niste coarne de invidiat. De partea

cealalta sunt asezate intr-o dezordine ordonata (cam
asacum epe la noi to^i prin camera) hainele padurarului

nostru viteaz. Dar ceva e putred in Danemarca §i pute

pana aici... Ce sa fie? Cerbul ala impaiat parca tocmai a

clipit... dar cum se poate asa ceva?...

Deer Avenger incepe...

Cerbul nostru se incrunta §i incepe sa se mi§te din

ce in ce mai mult si pare ca vrea sa se elibereze din

peretele in care a fost bagat cumva (cu chiu cu vai!). In

cele din urma i§i scoate copitele §i se arunca afara din

gaoace... 01 0! Este liber si nu pare a fi prea binevoitor...

Hei, dar ce are de gand sa faca...? Hei, lasa arma aia! Ce

faci? Lasa hainele vanatorului, ce Dumnezeu ai de

gand... Ba, da' rau nu ara^i... B§ti ca aladin filmul Rambo,
cum il chema? Parca tot Rambo... Deci, domnule cerb,

ce ai de gand acum, ca esti perfect liber §i chiar mai

mult, profitand de absen^a vanatorului, te-ai inarmat

pana in din^i? Cum? A venit vremea razbunariil? A
venit vremea ca animalele sa riposteze, a venit vremea
pentru o via^a mai buna, vremea pentru razbunarell!

Ei, oameni buni, cam asta ar fi mtroducerea la un
joe cu un umor super-mega-tare! Se pare cajocul cu cele

mai mart vanzart din America, Deer Hunter I si II §i-a

gasit na§ul, caci Deer Avenger este pus pe sotii! Cerbul

pe care tocmai il reprezin^i are de gand sa-§i faca de cap

si crede^i-ma ca o va face in stil marel La lupta!!?

Hey, Bambi! Whatch Where You're Shootin'

Punctul forte al unui astfel de joe se afla in umorul

de neegalat, umor carevatrebui sacompenseze celelalte
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lipsuri. In primul si inprimul rand

se remarca vocile si ceea ce au de

spus vocile dinjoe, adica replicile...

Acestea sunt devastatoarel De
ce? Simplu... Sa plecam intai la

vanat! Pentru inceput ne alegem

un nume cat mai pitoresc care sa

reflecte cat mai bine furia ce zace

in adancul sufletului! Dupa care

vine randul armelorl Aici nu
poate sa fie nici un fel de
problema! Ave^i de ales dintre

numai trei arme... Prima este o

mitraliera de toata frumu-setea,

a doua arma este o bazooka, cu
care pute^i face maximum de

ravagii! In cele din urma... arma
cea mai tare... ramane... o prastie.

sa ave^i de tras cu prastta asta

dupa prada de-o sa va iasa ochii

din cap.

Slava ceruluica ave^i lafiecare

din arme muni^ie infinita §i ca

pute^i trage ca ineca^ii. Asa...

dupa ce v-a^i ales arma va
indreptati aten^ia catre locul in

care vre^i sa va desfasura^i acti-

vitatea. §i aici ave^i de ales intre

trei loca^i! Primaeste Connecticut,

un loc pitoresc, pa§nic, frumu-

setea naturii fyi taie respira^ia, un
loc numai bun pentru razbunare!

Mai pute^i merge in Minnesota,

aici vaasteapta zapada, 10.000 de

lacuri inghetete si o gramada de

vanatori prostanaci. in cele din

urma, West Virginia unde se

merge pentru vanat §i se ramane
pentru fraierii care canta si

danseaza la scar^aitul banjo-ului.

Acum poate incepe distrac^ia, va
afla^i in fate, har^ii §i tot ce trebuie

sa face^i este sa incerca^i sa gasi^i

niste urme de vanatori. Acestea

sunt super nostime, cum ar fi:

ni§te cutii de bere, niste hartie

igienica, niste reviste deocheate

sau zgarieturiprin copaci - „Hun-

ters Rool", ceea ce dovedeste §i

gradul de inteligen^a al vanato-

rilor - daca insa va afla^i prin

zapezi s-ar putea sa gastyi scris cu

lichid renal „Klem Wus Hear",

ceea ce dovedeste din nou gradul

de inteligen^a. in cele din urma
incepe vanatoarea si, domnilor,

va rog frumos, distrac^ia Pentru

a atrage vanatorul, care devine

vanat, va trebui sau sa elibera^i

niste gaze (§tim noi de unde) sau

sa ii chema^i pur §i simplu. Repli-

cile sunt nenumarate §i pe cat de

multe, pe atat de haioase (Viagra,

get to Viagra!; Hey! Baywatch is

on!; Here Drunkie, Drunkie,
Drunkie; Free bear! Who wants a

cold one?; sau o voce foarte sexy:

Help! I'm naked and I have a

pizza...), bineinteles la astfel de

mesaje vanatorul nu va rezista si

in cele din urma i§i va face

apartyia, fiind ridiculizat - Here's

that moron who married his sis-

ter! - dupacare nuurmeaza decat

sale facel^i de petrecaniel Dupa ce

1-a^i omorat o sa-i ave^i capul ca

trofeu si aventura incepe de la

inceput. Exista 7 feluri de vana-

tori, care mai de care mai fraieri,

unul este mort dupa natura (tree

hugger), untarzan (tree man), un
afemeiat (biff), un fraier care se

deghizeaza in cerb (Bubba), Earl,

Jedd §i Tad. Dupa ce aip.omorat cate

un vanator, ve^i vedea o secven^a

video care va arata cam cum a

murit nefericitull Daca ve^i folosi

si binoclul s-ar putea sa ave^i

surpriza sa vedey niste veverite,

sau pe Elvis sau chiar turnul

Eiffel! Cool, huh? Ce mai trebuie

precizat... la partea negativa este

ca jocul cu tot umorul lui poate

deveniplictisitor, replicile incep sa

se repete, filmele la fel. Cam asta

este oameni buni! Nu uita^i sa va
holba^i §i la Credits daca vre^i sa

mai vede^i niste faze dragute §i

hei! Happy hunting!

Smffr
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Of« of crime
la spuneti de cand nu ati mai jucat un 1st person ? De ieri ? Nu conteaza,

acum veti auzi de alt shooter care sper sa va placa.

De Redneck Rampage pre-
supun oa a^l auzit ou to^ii,

aoel let person a carui
ao^iune se desfasura in diferite

ferme, adioa pe la ^ara, Iar oamenli
erau de genul texanllor care umblau
fleoare ou pusoa §1 mestecau tutun.

Ei bine, oreatorii aeestui Redneck
s-au hotarat sa mute ao^iunea la

oras. Astfel, in loo sa tragi cu revol-

vere ou 6 gloan^e si pusti aemiauto-

mate, vei avea armament de ultima,

chiar viitoare tennioa, care imprastie

un om pe un perete de 3 x 3 metri in
mai pu^in de 2 seounde.

Toata lumea este obisnulta ou
crima si violen^a de la oras, iar daca
ea se desfasoara pe calculator si

nimeni nu este ranit, atunci totul

este OK Deoi, bine a^i venit in lumea
reala. Creat pe un engine mai
avansat al lui Quake II, Kingpin ne
introduce intr-o graflca 3D a ora-

8ului de zi cu zi, in care crimele si

atacurile sunt oeva oblsnuit, unde
imaginea unui cersetor care se
incalzeste la flacara unui foo aprins
intr-un container este la ordlnea
zilei, iar aleile sunt marginite ou
garduri. Fovestea este pe oat de
slmplape atat de interesanta, avand
in vedere oa fieoare dlntre noi a

visat sa fie macar in vacan^a un
gangster, sa alba propria banda de
mafio^l ou ajutorul carora sa jefu-

lasca magazine si sa terorizeze
oartiere.

Este anul 1930, iar orasul in care

se desfasoaraao^iunea este Chicago,

dar nu Chioago-ul pe care II ou-

noaste^i, oi un oras deoazut, in care
tennioa avansata s-a realizat doar in
domeniul militar, prin eliooptere de
mare oomplexltate si arme perfor-

mante (oei de la Xatrix s-au gandlt

ca armele din aoea vreme ar putea
face pe mutyi sa renun^e lajoo, doar

kilarimea conteaza in primul rand
In Jocurile gen shoot'em up). Te afli

intr-o lume a dezastrului, ou oar-

tiere devastate, in care crimele
ridioaputereaunei gasti si singurul
mod de asupravie^ui este sa te aliezi

cu asemenea banditti. Partea buna a
jooului este ca nu esti un simplu
gangster, ol unui ou oeva celule ce-

nusil in cap (sa speram oa este asa),

pentru oa va trebui sa-^i organizezl

propriagasoade oiimlnali, incepand
ou recrutarea lor si terminand cu
antrenamentul lor. Dupa care ve^i

afla puteri depllne: ve^i putea face

tot ceea oe vre^i, chiar sava omora^i
sau sa va teroriza^i proprii oamenl
din gasca (daca nu fao oe le-a^i spus
sau sunt lasi, pune^i arma pe ei,

bang-bang, si va cauta^i atyi alia^i).

Trebuie sa ave^i mare grij& la

oonversa^iile pe care le purta^i, la

genul de limbaj pe oare il folostyi si

ou oine il folostyi (ar fi bine daca a^i

ounoaste caracterul oelui ou care

vorbtyi), deoareoe orice conversable

care poate incepe normal se poate si

termina ou impuscaturi.

De toate pentru tofi

Sa trecem in revista cam ceea
oe ne asteapta injoo. Pentru inceput
vor fi 24 de nivele in sapte episoade,

a caror ao^iune se petreoe in orasul
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plin ou tot felul de personaje
inoepand ou femei, copii, rap-erl si

punk-isti carepierdvremeaprin fa^a
bloourilor, vanzatori si nu inultlmul

rand poltyistil si oel de la FBI oare
vor incerca sa faca ordlne pe strazl

si sa prinda sefii mafio^i. Te vei

inoonjura de prietenl sau persoane
oare vor dori sa fie alaturi de tine,

dar nu vei fi nioideoum ooolit de
oameni care te vor injunghia pe la

spate, ca sa nu mal vorbim de oei de

la oare nu stli la oe sa te astep^i

(vfixizfttorii rtin magazine, oamenii
pe oare ii jefuiesti pe strazi). Mai
atractiv este faptul ca toate carac-

terele prezente in Joo se oomporta
in func^ie personalitate si, bine-

in^eles, de AI-ul fiecaruia.

Ca orioe mafiot, vei putea face

„oomer$" ou orioe vei dori, vei putea
vinde si luorurile oe se afla pe
teritoriul tau, ohiar si metale, si

anume prlntr-o re^ea de magazine
specials (sau la negru, cum se zioe

la noi). Deplasarile prin oras sunt
inerente, asa ca daoa nu ai neaparat
chef sa-^i tooesti pingelele, pune

mana si „imprumuta" o bioioleta

care este mai la indemana, sau pur
si simplu ia metroul unde vei face

cunostin^a ou o gramada de per-

sonaje. Legat de convorbirile pe care

le ai, ele pot fi de inteleotual saupur
§i simplu foloseste limbajul strazii

pentru a-^i exprima gandurile, oa
doar esti pe teritoriul tau 9! tyi

permtyi.

Ceea ce interseaza pe to^i iubi-

torii de joouri shoot'em up este
realitatea de oare da dovada Jooul,

nu numai prin grafica prezenta in

Joe, ci prin animate. Trebuie sa va
anun$ oa aoest luoru este bine pus la

punot, si orioe glonte sau lovitura se
resimte din plin. Daoa il impusti in

pioiorva cadea in genunoni, fa^a i se

va sonimonosl 91 va putea ohiar in-

cepe sa injure. Asta in afara faptului

ca fiecare impugo&tura face oa
sangele sa improaste in toate
par^ile. Viotlma zaoe intr-o balta de
un rosu aprlns. Daoa ne gandim la

looul si medlul in care se desfasoara

ao^lunea in Kingpin atunoi oand
pomenim ouvantul muzioa, ne
asteptam la oeva ori punk-ist ori rap-

ist. De data asta stllul rap este la

inatyime, iar cantere^ul oare a reali-

zat soundtraok-ul pentru Joo este

nimeni altul decat Cypress Hill, care
- pentru oei oare nu-i ounoso stllul

de muzioa - trebuie specificat ca este
rap-ul agresiv, ala in oare mai mult
se vorbeste, iar pe oasetele scoase
de el scrie de obicei: Aten^ie laversuri I

Nerecomandat

„domni§oarelor"!

Cu alte ouvinte, domnilor, inar-

ma^i-va ou tot sangele rece de care
dispune^i, oaoi ve(i fi imprejmutyi de
viotime. Ororile luptelor de strada
sunt la fel de sugestive oa si cele de

la emisiunile de stlri despre Irlanda.

Figurl sohingiuite, oadavre, organe
zvarllte sau, de oe nu, improscate

prin peisajul „feeric" al lumii ma-
flote - cam asa am putea defini pe
sourt medlul in oare se desfasoara

ao^iunea din Kingpin: Life or Crime.

§1 totul pentru Banl si Putere -

stapanil absolu^l al lumii (treoute,

prezente si viitoare).
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Adio nevasta, adio copil, adio servici,

adio viata sociala! Fcbra fotbalului

revinc in forta!

e§i trebuia sa apara din

decembrie. Championship
Manager 3 a fost amanat

pana in februarie. Motivul? Reactua-

lizarea bazei de date. Ca va veni sau
nu in februarie nu mai conteaza,

fiindca rabdarea mea s-a cam termi-

nat si in loc de un review primiti doar

un preview.

Incalzirca

Dintre toate simulatoarele de

manageri pe care le-am jucat Cham-
pionship Manager 2 a fost poate eel

mai bine realizat. Sports Interactive

ne asigura ca Championship Manager
3 va fi un salt inainte din toate

privin^ele. in primul rand se va putea

remarca intoducerea unui numar

destul de mare de campionate noi,

astfel incat pute^i sa va mutati dintr-o

liga in alta fara sa mai asteptati add-

on-uri. Pentru a aduna informa-^iile

necesare Sports Interactive a anga-

jat colaboratori in toate aceste $ari.

Nu numai ca au fost introduse aceste

noi ligi dar se §i respecta regula-

mentul intern de desfa§urare al fie-

careia dintre ele. De exemplu, in cam-

pionatul argentinian retrogradeaza

echipa care timp de trei ani. cumulati.

a ob^inut cele mai slabe rezultate.

Oricum jocul a fost conceput astfel

incat pe viitor sa se poata introduce

si alte campionate care deocamdata
lipsesc. A§a ca dragi compatrioti, nu
dispera^i. poate intr-o zi ve^i antrena

Ceahlaul sau Dinamo. Baza de date

este de vreo trei ori mai mare decat

cea din Championship Manager S,

cuprinzand echipe. jucatori. mana-
geri sj alte oficialitati de pe langa

terenul de joe, cu nume reale. Numa-
rul acestora se ridica undeva pe langa
suma de 25.000. sau eel putn cu atat

maainrm

- I- — -••

se lauda producatorii. Lucrand cu o

asemenea baza de date si avand atat

de multe campionate ce trebuiesc

procesate e sj normal ca jocul sa aiba

preten^ia unui sistem puternic. Spre

fericirea noastra. producatorii s-au

gandit sj la amara^ii care nu-s.i per-

mit un Pentium II. Chiar de la inceput

iti poti seta numarul maxim de ligi,

astfel incat Championship Manager
3 va rula si pe calculatoare mai pu^in

performante fara probleme. Daca va
mai revenit inima la loc, inseamna ca

pot trece mai departe...
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La Joe

Multe sunt inova^iile pe care
Sports Interactive le promite si

multe dintre ele sunt rezultatul

sondajelor de opinie realizate in

randul fanilor seriei. S-au adus
imbunata^iri majore atat engin-ului

nimicun in comparable cu cele aduse
jocului in sine. §i voi incepe cu tactica

deoarece are cele mai vizbile si

imbucuratoare noutati. Ca si pana
acum exista tactici prestabilite

pentru cei care nu doresc sa se implice

prea mult in acest domeniu. Veteranii

si cei care vor sa aiba un control cat

mai mare asupra jucatorilor sai se

vor bucura sa afle ca po^i sa-^i creezi

propriile tactici in care sa stabilesti

pozitia §i rolul fiecarui jucator in

parte, atat atunci cand este in posesia

balonului cat si atunci cand nu e. §i

apropos de controlul asupra jucato-

rilor. pe langa bonusurile acordate
jucatorilor acum vei putea da si

pedepse jucatorilor indisciplinati sau

cu o evolu^ie mai slaba. Multitudinea

de ..skills" cu care este dotat un juca-

tor a necesitat si o atentie deosebita

acordata sesiunilor de antrenament.

sss
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C.F. Tactics
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Fiecare fotbalist va avea un antre-

nament individual si unul cu echipa.

Pentru toate aceste antrenamente va
trebui sa angajezi un antrenor. iar

daca bugetul iti permite chiar mai
mul^i. fiecare antrenor descurcandu-se

mai bine in anumite domenii. Pe
langa antrnori vei mai putea angaja

si al^i oameni dinte care scout-ii sunt

foarte valorosi. Mai nou acestia pot

fi trimisi sa urmareasca un anumit
jucator. un anumit campionat. o

anumita regiune sau un anumit meci.

iar la sfarsit vei primi un raport
foarte detalitat. Daca te decizi sa
cumperi un jucator vei contacta
clubul. iar dupa ce ai reglat termenii

poti lua legatura cu jucatorul. Dintre

elementele pe care le afli din biografia

tverlon Squad Numbers

jucatorului unlucru mi-a atras
aten^ia. Faptul ca este prezentata
limba in care a zis pentru prima data

..mama" si alte doua-trei limbi pe care

le vorbeste fluent. Probabil ve^i zice:

§i ce-i cu asta? Pai este, fiindca un
jucator care cunoaste limba spaniola

va fi convins mult mai usor sa joace

pentru o echipa spniola, de exemplu.
Toata aceasta exagerare a detaliului.

va fi prezenta in toate elementele
jocului, in relatiile cu publicul, cu
spnsorii, cu presa, cu superiorii. Va
mai aduceti aminte cum dadeam
pana alultimul banuf al clubului doar
pentru a-1 avea in echipa pe Ronaldo?
Ei! Acum chestia asta nu prea mai
este posibila. Banii clubului sj banii

pentru transferuri sunt doua lucruri

dinstincte. Singurul lucru bun care

rezulta este ca nu mai dai faliment

fiindca ai investit prea mult intr-un

jucator. Toata activitatea ta de la club

va fi inregistrata intr-un fel de dosar

personal dupa care vei primi o cotatie.

Aceasta "nota" este foarte importanta

deoarece este reperul dupa care se

ghideaza echipele atunci cand le vei

contacta in dorin^a de a le antrena.

Ce-ar mai fi de spus? Simularea
jocului se doreste a fi cat mai aproape
de realitate si deasemeni tu vei avea
un rol mult mai activ. Vei putea schim-
ba tactica in orice moment, poti certa

sau incuraja un jucator sau poti afla

rezultatele din acel moment ale altor

meciuri ce se desfasoara concomitent.

Daca v-a^i plictisit sa bate^i com-
puterul pute^i organiza un campio-

nat la care sa aprticipe 16 jucatori pe
acelasi computer sau printr-o re^ea

locala. Atunci sa vezi infarcturi si

gimbuslucuri! Adevarata viata de
antrenor.

Poate atunci cand veti citi acest

aricol Championship Manager 3 se

afla deja instalat pe calculatorul meu,
poate ca nu. in orice caz pentru cei

First Division Awards

-- 2. JL £. a.

asemeni mie, carora le place mana-
gements fotbalistic nu pot sa le spun
decat un singur lucru. Nu disperati o

sa vina si o sa merite.

euudc
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Sports Interactive
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lata ca cei de la Looking Glass Studios s-au gandit ca o urmare
System Shock nu ar strica nimanui.

System Shock a aparut in anul

1994 si, chiar daca nu a fost un
succes din punct de vedere al

vanzarilor, jocul a captivat aten^ia

multor gameri. Este un fel de hibrid

intre ac^iune si RPG si se pare ca la

acea vreme acest lucru nu era prea
bine vazut, probabil din cauza ca era

ceva nou. Astazi insa, cei de la LQS
considera ca ar fi un mare succes un
joe care se desfasoara intr-o grafica

3D si care are la baza un puzzle
piparat cu ac^iune/RPG. Jocul este

construit pe engine-ul de la Thief: The
Dark Project, deci vom avea un first-

person intr-un mediu 3D de science-

fiction, cu culori pe 16-btyi, iar efectele

vor fi la nivelul asteptarilor moderne.

Folosind la maxim posibilita^ile

noilor acceleratoare grafice, ochii

nostri se vor scalda intr-o grafica

superba, in care efectele speciale sunt

bine puse la punct: luminile colorate

(efecte de umbra, de luminozitate),

obiectele variabil transparente si

exploziile, ale caror particule cu-

prinse de flacari se vor imprastia intr-o

mare de lumina.

Daca a^i jucat s-au vazut macar
Thief: The Dark Project, atunci

sunte^i familarizat cu stilul de lupta,

cu modul de manuire a armelor. La
inceput ve^i fi arma^i cu un revolver,

cu numele tehnic de AresTech Viper

4.5, destul de bun pentru infruntarea

inamicilor mai slabi, fund mai rapid

la incarcare si mai general in tipul de

muni^ie pe care il suporta; de ase-

menea, costul replicarii muntyiei este

foarte scazut. Pe parcursul inaintarii

in joe ve^i avea o gramada de arme si

dispozitive de aparare in posesia

carora ve^i intra in func^ie de ca-

racterul ales si quest-ul efectuat. Una
despre care vreau sava mai spun este

o arma care inghea^a inamicul
pentru o perioadade timp. Se numeste

Stasis Field Generator si a fost

conceput in domeniul medical pentru

anestezierea pacien^ilor care urmau
sa efectueze o operate, dar in mo-
mentul in care armata a considerat

acest aparat o buna arma contra

inamicilor, au refacut-o sub
forma unui pistol si au
introdus-o in arsenalul

militar. Cei de la LGS au
pastrat secretul in pri-

vin^a armelor si a mu-
ni^iei ce va fi intalnita in

joe, dar asta numai pen-

tru ca in momentul in

care ajungem sa folosim

o arma noua sa fim
surprinsi de conceptul de
armament la care s-au

gandit ei, avand in vedere

ca nu va fi de genul

armelor clasice in care

selectezi si apoi tragi. Fiind

un first person view, acest

role playing are multe ele-

mente de science-fiction, atat in

povestea lui, cat si in armele si

mediul in care te invar^i, ceea ce il

aseamana cu binecunoscutul Half

Life.
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Spre deosebire de alte RPG-uri de
pe pia^a, acest joe pune accent mai
multpe rezolvarea puzzle-urilor, care

se gasesc din plin in tot jocul, decat

pe partea de ac^iune in care trebuie

sa-^i omori adversarii. lata ceea ce se

intampla in poveste. Ca si in Half Life,

te trezesti singur pe o nava. Membrii
echipajului, din care faci si tu parte,

sunt in mare parte mor^i. Este de la

sine in^eles ca nu i£i amintesti nimic

si astfel incepi quest-ul pentru
aflarea adevarului, despre ceea ce ^i

s-a intamplat \\e si navei respective.

Dezvoltatorii au promis ca va fi o

poveste interesanta pe parcursul
careia vor aparea o serie

de surprize, iar una
dintre ele, care

apare chiar de

la inceput,

estePolito,

un persc-

naj pe
care ini-

tial po^i

numai
sa-lauzi

§i care

te va
ghida
pe par-

cursul
jocului.

Ca in

majori-

tatea ro-

le-play-

ing-uri-

lor, ai po-

sibilitatea

de a-^i alege

unul din cele trei caractere. Un
personaj are puteri psionice, altul

este un bun luptator, cunoscator al

tuturor armelor existente iar ultimul

este un hacker, un tip foarte priceput

in tehnologia din acea vreme. Fiecare

caracter i§i poate imbunata^i cali-

ta^ile pe parcursul jocului in toate

domeniile, nu numai in eel in care este

specialist. Vor exista nu puncte, cum
suntem obisnutyi in cazul RPG-urilor,

ci upgrade-uri pe diferite domenii, eel

psihic, eel fizic si eel al cunostin^elor

tactice si de lupta. Dnita^ile care se

plimba pe nava au un AI destul de
inteligent. In patrularea lor prin joe

ele vor comunica unele cu celelalte si

se vor alerta daca exista vreo pri-

mejdie intr-un anumit sector

AsemeneaFor^ei din Jedi Knight,
puterea psionica are un rol impor-

tant in lupta cu inamicii. lata cateva

exemple din aceste puteri psionice:

Cryokinesis, cu ajutorul careia vom
putea inghe^a aerul din jurul unul
dusman, creand un fel de cea^a,

Electro-Dampen care produce un
scurtcircuit robo^ilor si oamenilor
cibernetici si Enrage Power care a^a^a

un inamic impotriva altuia Hacker-ul

are cuno§tin^e cibernetice, cu aju-

torul carora poate repara calcula-

toare si cerceta tennica aliena. Fara

asemenea no^iuni te trezesti ca nu stii

sa umbli cu anumite arme sau por-

nesti sistemele de alarmape unde treci.

Luptatorul are vaste cunostin^e
legate de domeniul armamentului.
Poate modifica, repara sau seta
majoritatea armelor din joe. Cel mai
important lucru din joe este com-
binarea cunostin^elor din cele trei

categorii, fapt ce va face din carac-

terul nostru un soldat perfect, un
soldat ce va reusi sa ajunga la finele

acestui quest.

O grafica buna,

un engine grozav

Jocul are o interfa^a usor de uti-

lizat, pui mouse-ul pe un obiect si

imediat apare explica^ia acelui lucru,

ce este §i ceea ce face. Vei aveaun help

pentru fiecare problema, iar perso-

najele care te ajuta vor sti sa raspun-

da la majoritatea intrebarilor care te

framanta. Chiar daca accentul este

pus pe RPG-uljocului, asta nu inseam-

na ca nu vom avea in joe explozii

spectaculoase sau arme bine puse la

punct.Vom aveaarme mai bune si mai
tari decat in Quake, dar exista o

problema: inventarul pe care il po^i

cara este limitat. Armele sunt sofisti-

cate, pot fi imbunata^ite, reparate,

modificate ba pot fi chiar si setate la

ce nivel de distrugere dorim, asta in

func^ie de ^inta pe care vrem sa o

doboram. Realizatorii jocului spun ca
exista o arma unica, speciala care

este atasata la incheietura mainii si

este legata intravenos cu corpul tau,

dar ceea ce face intr-adevar va trebui

saaflam singuri. Tot peisajul este plin

de aparatura futurista, care daca §tii

sa o controlezi te poate ajuta in multe

situa^ii, va trebui sa distrugi siste-

mele de securitate, sa te folosesti de

informa^iile date de panourile cu date,

te po^i folosi de replicatoarele de pe
nava, dar toate trebuie lucrate cu
grya, altfel s-ar puteasa pierzi diferite

calita^i.
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Anul 1999! Petrecerea nu s-a~terminat!

Seria Descent cbntinua asa ca... _

WATCH OUT!!!

Se pare oa acest sfargit de mileniu anun^ajoouri. -_

din ce in carnal reuslte, menlte sa ^ina gamerii

ore in sir in fa^a calculatorului in cautarea unet
solu^ii care sa le aduoa vlotoria suprema. Lumea
Joourilor reprezintfi, pentru noi gamerii o evadare de
la realitate, un refugiu in care orice este posibil si

unde po^i sa i^i indeplinesti cele mai nebunesti"
fantezii-In aceasta lume po^i fi eel de care deplnde
ca totul sa se termine cu bine, eroul care vine de
nicaieri si reuseste sa salveze situa^ia. Fiecare gen
de Joe, de la ac^iune si strategle pana la RPG-uri va
poate oferi adevarate incercari ale min^ii. Gred ca

fiecare dintre vol se simte deosebit de bine atuncl

cand reuseste sa termine un nivel sau ohiar intregul

joo cu bine. Firmele realizatoare deJoourl au inoercat

pe cat este posibil 'sa mareasca reallsmul si inter-

activltatea dintr-un Joe, fapt care nu poate fi decat
imbuourator. Binein^eles ca o firma care se respecta,

cum este Outrage nu putea decat sa inoerce sa ^ina"*"

pasul cu aceasta evolu^ie extrem de raplda ajocurilor

pe calculator. Astfel, acestia au hotarat ca este timpul

sa realizeze un nou Joo din seria Descent care se -

anun^a a fi pe masura asteptarilor noastre, a
gamerilor. Fan 11 acestui joo vor fi pur si simplu
inoanta^i de aceasta noua realizare care reprezinta

ceva cu totul nou in comparable cu realizable
anterioare. Succesul jocului Descent in se pare oa
va fi urias, si asta datorita numeroaselor ore de
munca si a nouta^llor din toate punotele de vedere,
pe care la aduce acest joo. Gamerii care au juoat la

sange Descent I si II se vor sim^i ca la ei acasa atunoi
cand vor incerca aceasta verslune. De ce spun asta?
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la fel ca la oeleialte versiuni, ina& ridicate la un
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About stoVyBirc..r

Ao^iunea jooulul este tipio& unui joc,gen -_-.

shooter insa aduce foarie-multe luorurl ndr

'

care faa«a'"Descenb--npT3a fie un joe destul de
original. Cu toate ca regasim §1 c&teva luoruri

de la frazil sal maf mariJeBta. nu inseaffina ea-

storyllne-ul nu este altul. S-a luorat foarta-mult

la graflca/despre-oare^pot spune ca este

extraordi-nara. Ceea oe va va placea in mod
sigur este faptul ca au fost reallzate alte tlpuri

de nave §i de robo^i. Aceste nave sunt care mai
de care mai putemice, dotate cu arme oare rad

tot de pe euprafa^a pamantului. Efectele pe oare.
' le produc armele robo^ilor si de pe nave sunt

dezastruoase si au fost reallzate printr-o

oombina^ie de -lumlni, flasb-uri Bi zgomote
asurzitoare. Toate acestea sunt reallzate intr-o

grafica 3D excelenta si un sunet pe masura.

Spre deoseblre de versiunlle anterioare a caror

. grafica a fost realizata prtntr-o oombina^ie de

ouburt si poligoane, in Descent HIa fost folosit

un nou engine bazat pe o tehnologie cu totul

noua. Aceasta tehnologie se bazeaza pe o

modelare 3D a personajelor. Astfel, pentru a

puteaTula acest Joe, este nevole caPC-ul dumneavoastra sa fie

dotat ou o placa video 3Dfx. Engine-ul Jocului este astfel reallzat

incataoum se poate treoe de la tunelele intunecate de subpamant
la medlul exterior. Obstaoolele pe care le intalnesti in cale, cum
ar fi: ziduri, mun^i si cladiri, sunt asezate astfel incat sa va ajute

sa nuvarataotyi^Lsanu va mdeparta^i prea mult de zona in care

se desfasoara mlsiunea. Ceea ce mi-a placut eel mai mult din

demo-ul pe care 1-am jucat de pe CD-ul lunli ianuarie al revistei

LEVEL, a fost faptul ca au fost introduse multe tlpuri de arme

Cod: RAS-2
,_^

Famine: Security"

Tip: Flayer

Acest robot face parte dintre

cei duri, care ac^ioneaza doar cu
for^a. Creeaza impresia ca este

invulnerabil si se misca destul de

rapid pentru gabaritul sau. Asa
ca watch your back! 1

1

Cod:OS-14.

Famllle: Industrial

Tip: Flayer
""""-

Al buht-o daca te intalnesti cu

acest individ de fier pentru ca in

ciudanumelui (old) loviturile sale

sunt foarte rapide si devastatoare.

Cod: RAS-1
Famllle: Security

Tip: Flayer

Misiunea acestuia este de a
patrula'ih jurul unul-obiectiv si

de a distruge orice intrus care

incearca sa penetreze zona pe
care acesta o pazeste.

Cod: RR-47
Famllle: Industrial

Tip: Flayer

Spre binele vostru va reco-

mand sa incerca^i pe cat este

posibil sa nu apare^i in calea

acestuia pentru ca este necru-

^ator. Este dotat cu artilerie grea

Cod: 6-G6

Famllle: Industrial

Tip: Flayer

Acest robo^el este calm,

calculat si rece. Cele sase gun-uri

pe care le are in dotare rad tot de

pe suprafa^a pamantului.

Cod: 0-2

Famllle: Security

Tip: Flayer

Chiar daca nu face parte din

categoria uriasilor, acest robot

este foarte abil si descurcaret in

lupta. Armele puternice cat si

viteza cu care ac^ioneaza sunt

principalele sale calita^i.
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noi. Multe dintre aoeste unelte de dlstrugere sunt
deoBebit de puternloe, insa unele dintre ele se pot utUlza

doar in anumite cazuri. Pe langa aceste noi arme ve^i

gasi si alte tipuri de arme ou care v-a^i mat intalnit si in

versiunile -preoedente. Dar, dragii mei, sa nu va
impresioneze faptul ca unele arme vor face bum-bum
mat tare deoat altele oaci in unele situa^ii ave^i nevoie

de un gun mai bland care sa nu mature tot pe o raza de

3m. De ce spun asta? Raspunsul e foarte simplu. Sa
presupunem c& v&afla^i in apropierea unei nave sau a
unul robot inamio si trage^I de exemplu ou napalm gun,

care este o armaconsiderabll de puternica. Banutyi cam
ce se va intampla? Daoa nu, o sa v& spun eu. Arma o sa

"

faca bum-bum atat de tare meat o sa va faca si voua
buba at&t de mare meat peste cateva seounde ve(i da
mana ou GOD. Asa ca, take carel

Dar ce zgomot se aude? *<&%k
Este Snake-ul ou robotu' care trage cu racheta de

se zguduie planet a. Binein^eles, din aoestJoenuputeau
lipsi raohetele care vin ca o completare la arsenalul

de gun-uri de care va spuneam mai sus. Insa ave^i gry&
cum si oand le folostyi caci nu ve^i avea prea multe in

dotare. Aoeste rachete este bine sa le folosi^i doar

atunci cand ave^i un obleotiv de distrus care necesita

o for^a de dlstrugere mai mare deoat cea a unei arme.
Ca si la celelalte versiuni ve^i intalni si suportul
multiplayer, iar oei de la Outrage au facut tot poslbilul

pentru ca aoesta sa mul(umeasc& gamerii: jocul va su-

porta panft la optjuoatori in re^ea, fapt care nu poate fi

deoat imbuourator, deoarece aoestjoo este foarte misto
atunci oand iljooi in re^ea. Acest gen de joe se bazeaz&

pe faptul c4 oricat de interesantft ar fi ao^iuneaJooulin7

personajele implicate in joo sunt foarte importante.

Declziile pe oare le ve^i lua pe parcursul jocului sau

modul in oare actional afecte'aza evolu^ia ac^iunii

jocului. Juoabilitatea dar si Jocul in sine sunt foarte

blnepuse la punct si nici un aspeot de care v-am vorbit

mai sus nu va fi negujat, oniar daoa a fost acordata o

mare aten^ie Jocului. De altfel, cala oricejoc care este

inoa in ours de realizare ne putem astepta la mai multe
schimbari fa^a de ceea ce v-am spus eu. La sfirsitul

anului '98 ne doream ca anul 1999 sa ne aduca jocuri

cat mat captivante si mai atragatoare atat din punct de

vedere al graficil oat si din punct de vedere al intrigii.

Se pare ca in mare masura dorin(,a noastra incepe sa

prinda contur si se materializeaza prln apartyia acestor

jocuri extraordinare, dintre care face parte si acestJoc:^

Des-cent III. Se pare gamerii doreso sa aib&un control

cat mai mare asupra personajelor, iar finalulJocului sa
difere in funo^le de abilitateajuo&torului si de ceea ce

a facut. §i au mare dreptate, deoarece doar asa se va
ajunge la un grad de realitate mai mare si vom putea
priviJocurile pe calculator oa nist e fllme interaotive in

care noi suntem regizorii, iar personajele Jocului sunt

aotorll.

Sper ca acest joo sa fie pe masura asteptarilor

noastre si ca in continuare sa apar& jocuri din ce in

ce mai reuslte oare sa ne mai Indulceasoa pu^in
licoarea asta amara pe care o bem zi de zl din pocalul

vie^li. "--^- _

THUS****
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Watch out!!! The Prince is back! Noi aventuri cu acest

persona j, de data aceasta intr-o grafica 3D de cea mai
buna calitate.

Nu stiu al^ii cum sunt, dar eu cand imi aduc aminte

cu cata placerejucam Prince, ma cuprinde nostal-

gia si aproape ca imi dau lacrimile. lata ca cei de la

Red Orb Bntertaiment s-au hotarat sa realizeze o noua
versiune Prince ofPersia. De data aceasta insa, jocul este

realizat in 3D. Chiar daca s-a pastrat intreaga intriga de la

versiunile anterioare acest titlu este cu totul diferit de
celelalte, incepand de la grafica si terminand cu ac^iunea

§i personajele. Prince ofPersia 3D este un joe de aventura

3rd person cu o ac^iune deosebit de captivanta care te poate

^ine ore in sir in fa^a calculatorului. In aceasta noua reali-

zare ve^i regasi toate trasaturile care au facut versiunile

anterioare atat de populare. Va trebui ca impreuna cu
Prince sa lupta^i din nou cu for^ele raului pentru a o salva

pe Prin^esa, care este din nou rapita, insa de data aceasta

de un om josnic §i viclean numit Assan. In lupta voastra

impotriva cruntului Assan va trebui sa infrunta^i garzile

si pe to^i cei care se afla in slujba acestuia De asemenea,

ve^i avea de trecut enorm de multe capcane in drumul

vostru catre Prin^esa. Story line-ul jocului este

inspirat din povestile arabe si introduc gamerul intr-o

lume exotica si fantastica in acelasi timp, din vechea
Persie a secolului al Xll-lea In acest cadru oriental

in care se petrece ac^iunea, ve^i intalni palate luxoase,

labirinturi §i caverne, ruine mistice si fortare^e

bizare. Toate acestea sunt realizate intr-o tenta

caracteristica acelor vremuri §i acelei culturi. Cred

ca ceea ce au incercat cei de laRed Orb, a fost sa scoata

unjoe in care sa se utilizeze o tehnologie 3D avansata,

in care sa se combine ac^iune, aventura si placerea

de ajuca cu imaginile exotice din Persia antica.

Dear Princess, where are you?

De data aceasta, Prince va avea o misiune mult
mai grea, chiar daca scopul final al acestuia este

acelasi ca in versiunile anterioare. Acesta va porni

cu mainile goale in cautarea si salvarea Prin^esei.

Primul nivel al jocului incepe intr-un mod mai bland,

permtyand gamerului sa se familiarizeze cu toate

miscarile si comenzile jocului. Aceste miscari i^i vor

fi de mare ajutor, caci va trebui sa evadezi din

inchisoare pentru a pleca mai departe. Astfel vei

inva^a cum sa sari, sa alergi si sa te furisezi pe langa

garzi care oricum nu par a fi destul de atente la ceea

ce se intampla injurul lor. Daca la inceput nu va avea
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nici o arma, in cele din urma Prin^ul

va da peste o sabie cu care va reusi

sa faca fa^a garzilor care ii

descopera prezen^a In drumul sau
catre prin^esa, acesta va colinda

prin mai multe zone din palatul lui

Assan cum ar fi camere, holuri §i

coridoare, canale §i chiar un fel de
tunele subpamantene. Astfel, in

unele locuri Prince va gasi nenu-
marate comori din averealui Assan
pe care ar fi pacat sa le lase acolo.

Scopul acestorperindari prin castel

este acela de a ajunge in locul in

care este ^inuta prin^esa ostatica.

Cu pu^inaindemanare ve^i puteasa
il duce^i pe Prince in atheneum care

este pazit de eel mai periculos si

crud asasin al lui Assan. Spre
deosebire de alte jocuri, Prince of

Persia 3D se bazeaza atat pe stra-

tegic cat si pe abilitatea cu care
manui^i armele. Aceste arme
constau in sabii, staff - un fel de
suli^e - §i lame duble (double

blades). Firma Red Orb a incercat

ca proprieta^ile acestor arme sa fie

cat mai apropiate de realitate.

Oricum jocul este inca in curs de

realizare §i pana la lansare vor mai
fi realizate si alte tipuri. Du§manii
cu care te vei intalni vor dispune de

tot felul de obiecte, de aceeavatrebui

sa stii cu eel fel de arme sa lup^i

impotriva acestora Sabia de care va
spuneam este arma cea mai des
folosita de Prince pentru ca este cea

mai usor de manevrat si destul de
eficienta. Staff, sultya din metal, este

ceva mai greu de manuit, insa este

mai eficienta decat o sabie. Arma
mea preferata este double blades,

care este alcatuita din niste lame
extrem de ascu^ite prinse de fiecare

mana. Aceste arme pot fl manuite
foarte rapid si sunt extrem de
periculoase. Cu double blades

Prince va putea sa atace in doua
direc^ii in acela§i timp. Pe langa

arme, pe parcursul povestii ve^i

intalni un diryabil care apar^ine

lui Assan. Acesta reprezenta ceva
extraordinar pentru acele

vremuri cand singurele lucruri

care zburau erau pasarile sau alte

zburatoare. Prince isi va face

apari^ia §i pe acest OZN al acelor

vremuri si va trebui sa ajunga in

camera de control a diryabilului.

Oh, my dear Prince! You found

me!

Ave^i gr\ja sa nu uita^i care este

scopul misiunii: save the Princess!

Va spun asta pentru ca probabil

fura^i de ac^iunea jocului ve^i uita

de ce a^i pornit in aceasta misiune.

Inafarade garzi, asasini si alte perso-

naje care il servesc pe Assan, ve^i

mai face cuno§tin^a §i cu mana
dreapta a acestuia, un tigru cu
numele Rugnor. Acesta il serveste pe

Assan in eel mai supus mod, indepli-

nind orice porunca a acestuia Alte

personaje cu care va ve^i intalni

sunt djinni care pot fi de doua feluri:

buni §i rai. Acestia au fost

inchi§i cu cateva secole in

urma intr-un diamant ferme-

cat de catre un vrajitor numit
Khacan care a cerut via^a

vesnicain schim-bul eliberarii

lor. Acum acesta traieste

retras in castelul sau inconju-

rat de nori, pe langa care

misuna tot felul de oratanii,

rezultate inurmaexperimente-
lor lui Khacan. Toate aceste

noi personaje, armele, cat §i

ac^iunea in sine a acestui joe

ne fac sa credem ca Prince of

Persia 3D va fi un titlu reu§it

care o sa merite sa fie jucat.

Oricum pentru mine va fi o

adevarata placere sa-1 vad la

treaba pe prin^ul nostru,

deoarece imi va reaminti de

vremurile in carejucam ca un
nebun una din primele
versiuni ale acestui titlu. Este

daca vre^i, un nou LEVEL ce

poarta numele: Prince ofPer-

sia 3D.
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Prince
Ramas orfan Ino& din frageda prunole,

fara a apuoa sa i si ounoasoa paring i I , Frlnful

si a petreout adolescen^a locuind pe strazl

tralnd doarprln proprille-1 puteri .
Se pare insa

oi destlnul Inoepe sa 11 surada Mnfuhil oaoi o

prea frumoasa prln^esa se indra-gosteste de

aoesta. Devenit deja barbat In toata flrea

Prlnful va face tot poslbllulpentru a fl alaturl

de Prtntesa. ----^

Princess

Assan
Esteun tlo&loa care este pus doar

pe soadalurl si pe tertlplurl care sa II

aduoa castig . Mlnte de stlnge, Inseala

pe toata lumea, fura de rupe, lntr-un

ouvant este o taratura de om care
merlta stearsa de pe fa(a pam&ntulul.

Se spune oa In oastelul aoestula
mlsuna o gramada de serpl si alte

oreaturl, pe care e bine sa le ocolestl

atunol oand le Intalnestl In oale.

Rugnor

Adev&rata si unlca dragoste a
PrinUilui, aoeasta reprezlnta motlvul
pentru care this guy se lupta ou atata

ouraj 91 perseveren^a cu puternloul si

temutul Assan. Datorlta faptulul 0&
este si frumoasa si desteapta (Ceva
rar, nu?l?). Prin^esa va fl raplta, lar

lubirea vie^ii el, PrlnUil va sari fara

sa stea pe ganduri pentru a o salva.

How touching!!!

1

Y

Mana dreapta a lul Assan
aoest tlgru nu este foarte deoseblt

de stapanul sau. Aoesta are doua
personalltaU: una pllna de vioii,

temperamentala, insetata dupa
sange si deoseblt de oruda lar alta

este oea oaraoterlstloa unui
adevarat tlgru oalma, care gan-

deste de doua ori si aoUoneaza
elngura data.

warrior
Assasin 4

Aoest personaj atat de halos este

Inzestrat cudouaarmeceparaflnlstesabll,

s-au ma! degraba o comblnafle Intre sable si

box. Cu toate oa aceste arme nu sunt prea
marl, au avantajul oa sunt deoseblt de usor

de utlllzat si foarte eflolente. Se pare oa

Prlnoe va avea cava de furoa.

Palace Guard
Este tlpul soldatulul care face

de garda si oare patruleaza In

plvnlfele Inohlsorllor. Acesta este

pus sa pazeasoa prlzonlerll si se

pare oa isl face treaba destul de
bine. Asta nu Inseamna oa un
spadasln lndemanatlo cum este

Prlnoe nu va putea sa-1 invlnga
prln prloepere si male s trie . Asta ou
oondlMa s& gaseasca o sable.

Dirigible 2
Este unul din oel oare formeaza eoblpajul lul

Rugnor de pe dirt)ab 11. Aoest Up arata destul de ou-

rlos ou nlste malnl oare seamana ou o adun&tura de
spa-ghete. Oricum, se pare oa aoest luoru 11 ajuta In

manevrarea dirljabilului.

Djinni
In renumltele povestl .0

mle si una de nopM", DJlnnl

puteau fl aoele personaje po-

zltlve oare erau de partea bine-

lul ei a drept&tll sau personaje
negative oare erau de partea
raulul. DJlnnl oel bunl ajuta eroll

In lupta lor contra raulul. prc-

ourandu-le manoare sau arme
maglce. In sohlmb, DJlnnl oel ral

fao tot oe le sta In putln^a pentru
a isl atlnge soopul malefic.

Muck Monster
Este o eroare genetloa ce

a luat nastere In urma arun-

carii la Intamplare a deseurllor
maglce foloslte de vrajltoril de

la aceea vreme. Aoeste deseurl

sunt un fel de deseurl radioac-

tive ale vremurllor naoastre.
ricum, doarprlvlndu-1 pe aoest

tip ne dam seama oa este oeva
In neregula ou el.

IRE/ftfURES
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EidalNuva
mai uitati

a§a ciudat!

Mult asteptatul SimCity

3000 si-a facut apartyia.

Dupa ce mi-am crapat creierii

cu SimCity 2000 si dupa ce am
urmarit cu sufletul la gura orice

stire legata de SimCity 3000 va
pute^i imagina cum imi tremura
mana cand am bagat CD-ul in com-
putatorul personal. Nu va mai
povestesc cum au trecut minutele de
instalare, ci doar ca in sfarsit pot

lansa jocul. Primul lucru pe care il

zaresc este o intersec^ie aglomerata

care incepe incet incet sa dispara
odata cu altitudinea pe care „eu" o

castig. Daca inca nu v-a^i dat seama,

acesta este filmule^ul de intro, de
altfel unicul pe care il ve^i vedea in

acest
joe.

R-C-I

Nu va speria^i,

nu este denumirea
vreunui tip nou de cir-

cuite electronice, ci con-

figurafria

de baza a
unui oras

Sim, Reziden-

$iaL Comercial si

Industrial. Dupa
ce-^i alegi numele

orasului, numele tau
r si nivelul de dificultate,

calculatorul i^i arata o

harta aleatoare pe care
urmeaza sa o construiesti. In

cazul in care nu-^i place, nici o

problema, fyi po^i crea alta. Dar
sa trecem mai departe, la ceea ce ne
intereseaza: jocul. in principiu mo-
dul de joe nu s-a schimbat prea mult.

La fel trebuie sa rezervi zone rezi-

den^iale (verzi), zone comerciale
(albastre) si zone industriale
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(galbene), pe langa acestea intrand o intreaga

alta serie de cladiri si institute de care are

nevoie orasul. Diferen^a consta in faptul ca
toate aceste zone, reziden^iale, comerciale si

industriale au trei grade de densitate low, me-
dium si dense, fiecare cu pre^ul ei. La acest capi-

tol inova^ia cea mai remarcabila este apartyia

gropilor de gunoi, care se „depun" in acelasi

mod cu zonele reziden^iale si sunt reprezentate

cu culoarea maro. Cu timpul vor aparea
si alte metode de a te descotorosi de
gunoiul pe care ceta^enii ora-

sului tau il produc. §i fiindca

tot veni vorba de oras

si de ceta^enii lor, sa
va spun ceva intere-

sant. Cica orasul pe
care il construiesti se afla

intr-o ^ara cunoscuta ca Sim-

Nation, locuitorii acestei na^iuni se

numesc Sims, iar moneda na^ionala este
Simuleonul. Ca si in SimCity 2000 esti

inconjurat de alte orase (patru lanumar)
cu care esti in concuren^a, dar cu care

po^i sa si cooperezi. Prezen^a acestor

vecini este mult mai vizibila in cadrul

jocului si in cea mai mare parte este

de bun augur. Po^i face afaceri cu ei,

desi intr-un cadru destul de limitat,

afaceri care tyi pot inviora bugetul

sau i^i aduc o parte din resursele

necesare. Adicapo^i cumpara
sau vinde apa, electricitate

si ... gunoi. Darpentru aceasta

Mil' I ^^^^ va trebui sa te conectezi la siste-

^-^^^ mele de transport ale vecinilor tai,
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deoarece gunoiul are nevoie de drum, cale ferata sau port,

electricitatea de cabluri de inalta tensiune, iar apa de
conducte. Iar aceste conectari se fac la un pre^ destul de
piperat, mai ales pentru un oras tanar. Partea proasta a
acestor afaceri este ca exista penalizari pentru oprirea lor

faraacordul partenerului si, in consecin^a, trebuie sa astep^i

pana cand acestavine la tine cu oferta (tu nu po^i sa-1 anun^i

ca vrei sa pui capat afacerii in nici un chip), chiar daca aface-

rea poate deveni paguboasa pentru tine.

Un oras nou

S-o luam incet, pas cu pas, si sa vedem cam cum se

construieste un oras in SimCity 3000. Primele lucruri care

trebuie construite sunt o centrala electrica (prima de pre-

ferin^a de carbuni: chiar daca polueaza rau e mai ieftina), si

cateva pompe pentru apa. Abia acum te po^i apuca de
rezervat teritoriu pentru case, magazine si fabrici. Poluarea

este unul dintre elementele cele mai delicate ale jocului si

eel mai greu de controlat. Deci nu e greu de realizat ca fabri-

cile, groapa de gunoi, centralele electrice si restul institu-

^iilor poluante trebuie construite la ceva distan^a de zona
reziden^iala. Ce urmeazadupa fabrici...? Ah, un sediu pentru
domnii poltyisti si inca unul pentru vajnicii luptatori cu focul,

pompierii. Cred ca nu mai trebuie sa va spun ca orasul are

nevoie de o re^ea de drumuri bine pusa la punct. Crede^i ca
e prea usor? Sta^i un pic, de abia acum incep greuta^ile,

fondurile vi se gata, poluarea isi face apartyia si in aer si

in apa, traficul e din ce in ce mai dificil, valoarea
terenului scade, iar pe deasupra ceta^enii te mai si

deranjeaza incontinuu cu nemutyumirile lor. Cum se

pot rezolva cele mai frecvente probleme? Trafic

congestionat, inseamna ca undeva o artera e

mai mult decat circulata, se poate rezolva prin

construirea de drumuri laterale sau prin
introducrea transportului in comun
(metrou, cale ferata, autobuze). Un alt fac-

tor ce poate duce la scaderea traficului sunt
unele ordonan^e de urgen^a (ca tot sunt la moda)
cum ar fi amenzile pentru parcarile ilegale. Gunoi
prea mult? Construieste incineratoare sau centre

de reciclare, iar daca inca nu le po^i construi, exporta-L

Nu uita insa ca vecinii nu-^i vor accepta gunoiul

daca nu este inso^it de ca^iva simuleoni. §i aici po^i

fi ajutat de ordonan^e, care ii vor inva^a pe ceta^eni

sa recicleze gunoiul, plus ca reciclarea anvelopelor

va duce la scaderea costului construc^iei

drumurilor. Valoarea terenului este scazuta,

dar ea poate fi crescuta prin scaderea ratei

criminalita^ii, poluarii, si prin construirea

in apropiere a unor cladiri sau zone atractive.
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Tot ce ^ine de divertisment: parcuri, Zoo, muzee, biblioteci. Bun,

orasul se mareste si va avea nevoie si de alte cladiri decat cele deja

construite. Vor aparea scoli, colegii, spitale, un port, un aeroport,

ma rog, nu stau acum sa le enumar, ve^i vedea singuri cand ve^i

juca SimCity 3000. Ah, uitasem, tot pentru cresterea valorii

terenului sunt foarte bune Jandmarks", dar asupra acestora voi

reveni mai tarziu. S-ar putea ca, in ciuda eforturilor tale, unor
zone sa nu le creasca valoarea, asta insemnand ca in apropierea

lor se afla ceva ce le impiedica dezvoltarea. astfel de piedica

^ poate fi si un stalp de inalta tensiune. Spre diferen^a de SimCity

I 2000, apa si curentul nu trebuie trase prin fiecare cladire si

^1 zona in parte. Conductele si liniile de inalta tensiune au o zona

H lua electricitate de la alta chiar daca sunt despar^ite de un drum.

|b Cum se fac banii?

^^ Ometodarapidadarcudouataisurisunt imprumurile. i

^^ Oricum sunt recomandate, mai ales cand venitul anual

al orasului este destul de mare ca sa-1 suporte. Taxele sunt

un alt drum spre boga^ie, numai ca trebuie sa ai grya cu
ele, taxele prea mari vor face industria si comer^ul sa

dea faliment, iar popula^ia va migra spre zone mai
ospitaliere, in timp ce taxele scazute vor face exact

opusul. Populate mare, venit mare, cum creste

popula^ia? Oferindu-le tot ce isi doreste o fiin^a

umanapentru o via^a fara gru'i: locuri de munca,
proteose, cultura, distrac^ie, sanatate, invatamant
si case. Din cand in cand guvernul sau companiile indus-

triale vor dori sa construiasca pe teritoriul tau diferite cladiri

pentru care i^i vor plati o suma destul de atractiva. Insa nu intot-

deauna aceste construct au si acordul asisten^ilor tai sau al

popula^iei orasului. fabrica de reciclarea deseurilor toxice nu
este tocmai apreciata, dovada si revolta care a izbucnit in Brasov

atunci cand am construit-o, Brasov fund binein^eles orasul meu
virtual. baza militara, un far, o inchisoare de maxima securitate.

LEVEI
review fc

un cazinou sunt numai cateva exemple ale cladirilor

care pot fi construite. Unele dintre ele sunt gratuite,

iar la altele trebuie sa participi si tu cu ceva banu^i.

Daca vre^i sa le construtyi le gasi^i la „Awards and
Oportunities" alaturi de cladirile pe care ceta^enii ^i le

vor oferi in cinstea realizarilor tale deosebite, adica o

vila, o primarie, o statuie etc.

... si altele

Sa revenim la ^Landmarks", doar v-am promis, nu?
Aici ve^i gasi cele mai faimoase, mai admirate si mai
frumoase construct din lume, incepand de la cele

antice (Piramidele, Panthenonul, Sphynxul), cele

medievale (Tajmahal, Catedrala de laNotre Dame) pana
la cele mai moderne (World Trade Center, Bank of China,

White House). Dintre acestea po^i alege zece, doar atat,

pe care sa le duci gratuit in orasul tau. Sunetele sunt

bune si sunt specifice zonei in care te afli. In zona
industriala vei auzi zgomotele specifice fabricilor si

asa mai departe. Muzica este prezenta si este destul de

buna, si po^i sa-^i selectezi melodiile preferate.

Grafica este superba, se vede ca s-a muncit la

ea Are patru nivele de zoom, din care cea mai
apropiata nu este cea de la nivelul strazii cum
ne asteptam ci undeva mai sus. Realismul

simularii este foarte aproape de ceea ce ne-am

dorit. Pe strada se plimba o mutyime tipuri

diferite de masini dar si pietoni. Daca
intorci harta cladirile fyi vor arata o cu

totul alta fa^ada, un mare salt de la SimCity

2000. Ce mai pute^i intalni in SimCity 3000?
Dezastrele naturale, sau mai pu^in naturale, fiindca o

invazie extraterestra (da, exista si asa ceva) nu poate

fi ceva natural. Cred ca v-am plictisit cu atata vorbarie.

Asa cama apuc acum sa va iau cateva screenshoturi pe

care sa le admira^i si va las sa-1 incercay. §i voi. Este un
joe ce va va ^ine multe luni in fa^a calculatorului.

euuuu

Gen:
strategie/simulator

ProducStor:

Maxis

Distributor:

EA
Ofcrtant:

Best Computers
Tel:

01/3125524
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Ieri sedeam si eu linistit in fa^a monitorului,

vazandu-mi de treaba, adica de niste joace

misto, cand, brusc, telefonul incepe sa
zbarnaie. Ridic eu receptorul si o voce timida se

aude. §i iata pe scurt cam ce-1 interesa pe acel

gamer. Ei domnule, dupa indelungi asteptari apus
si el manape unjoe nou care se chema Settlers 3.

§i i-a placut atat de mult ca s-a decis sa nu-1 mai
lase pana nu va vedea pe ecran „The End". Usor
de zis, greu e facutl Dupa vreo ora de joe a con-

stat bietul baiat ca omule^ii sai refuza cu inca-

pa^anare sa mai construiasca ceva si nereugind

el sa-i dea de capat s-a decis sa ne ceara ajutoruL

Cum nu a fost nicl primul, nici singurul care a
recurs la aceasta solu^ie, redac^ia a hotarat in

unanimitate sa-i ajutam cat mai mult pe fanii

Settlers. §i uite asa hop-top un review pe cinste

la Settlers 3\

La munca!!!

§tiu ca asta v-am mai spus-o odata, dar nu
strica sa va amintesc. Povesteajocului, pe scurt,

suna cam asa. Zeul al mare §i atotputernic s-a

suparat rau de tot pe trei dintre supusii sai: Ju-

piter (zeul romanilor), Horus (zeul egiptenilor)

si Ch'ih - Yu (zeul asiaticilor). Amarjtyi rau de tot

dupa mustruluiala primita, cei trei se intorc pe

pamant pentru a cauta un om, un adevarat lider,

cu ajutorul caruia sa-§i salveze onoarea si via^a.

§i acest om esti tul Ca mare sef de trib, rolul tau

este sa-^i indrumi oamenii spre glorie si boga^ie.

Cum? Construind o infrastructura economica

"IH"
SETTLERS

-ILL
O mana de omuleti draguti si harnici iti

stau la dispozitie. Poti rezista unei

asemenea tentatii? Eu unul stiii ca n-am
putut rezista.

*™
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solida, capabila sa menljina o armata cu care sa-^i

elimini concuren^a
Primul lucru pe care trebuie sa-1 faci este sa-^i

asiguri materialul de construc^ii. Cau^i o padure
§i langa ea construiesti casa taietorului de lemne.

Casa fii sigur capadureanu se „termina" tot acolo,

construiesti §i o locuin^a pentru padurar, eel care

va planta copaci noi. Un padurar poate Mne in

spate linistit doi taietori de lemne. In imediata

apropiere vei construi o tamplarie care-tt va
transforma bustenii in scanduri. Acum trebuie sa

te ocupi de cealalta components, a materialului de

construcMe, piatra. cariera de piatra o vei

construi acolo unde vezi stanci ,,rasarind'' din

pamant. Acum ca ti-ai asigurat materialul de
constructii, trebuie sa-ti extinzi un pic teritoriul

si, binein^eles, sa-1 consolidezi cu ajutorul unor
turnuri de supraveghere. itt extinzi teritoriul

pana cand descoperi ni§te muntt. Acum e mo-
mentul sa-ti folosesti unadin tipurile de specialisti

pe care-i poti antrena, geologii. Acestia, odata

plasati in zona muntoasa, vor incepe sa sondeze

terenul in cautarea minereurilor. Daca auzi un
„yupi!" inseamna ca au gasit ceva.- Pentru a te

puteadezvoltamai departe trebuie sa construiesti
eel putin o mina de carbuni si una de fier. Normal

'
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canu o sa$ii bunfttate de minereu zacand alanriaJa

dupa efortul pe care 1-ai depus pentru a-1 extrage.

Vei construi o fierarie care va transforma mine-

reul de fier in bare de o^el, un atelier de unelte si

un atelier de arme. Sa nu crede^i ca minerii din

Settlers 3 sunt mai blajini decat cei din Petrosani:

pentru munca depusa au preten^ia sa fie bine

hrantyi. E momentul sa-^i dezvotyi si industria

alimentara. Bazele acestei industrii vor fi

fermele. Pentru inceput doua ferme de grau vor

fi suficiente. Una dintre eleva sus^ine crescatoria

de porci, ai carei bie^i ocupan^i vor deveni niste

cotlete foarte delicioase la macelarie. A doua
ferma va transmite graul la o moara care il va
transforma in faina din care brutarul va face

painea noastraceade toate zilele. Atat crescatoria

de porci cat si brutaria au nevoie de apa. Langa
un rau vei construi casa unui apar, dar numai
langa rau. Modul de dispunere al cladirilor este

foarte important, toate aceste lanturi pe care vi

le-am exemplifioat trebuie asezate in asa fel incat

transportu' materialelor sa se efectueze cat mai
rapid cu putin^a. Pentru a-tj apara teritoriul ai

nevoie de solda^i, iar acestia vor fi antrena^i §i

inarma^i in cazarma. Atunci cand ai nevoie de

noi bra^e de munca construieste residential-uri.

... $i a lick'

V-am spus mai devreme ca po^i antrena
specialisti. Una din aceste categorii este geologul

care deja a^i aflat ce face. Mai po^i antrena spioni,

care pot colinda linisttyi prin teritoriu, chiar si

prin eel inamic atata timp cat nu se apropie prea

mult de soldati. OK, si-am ajuns la ultimul,

pionierul. Ei bine, daca §tii sa te folosestt de el, avantajele pe care

le vei otyine pot fl decisive. In mod normal nu-^i po^i extinde teri-

toriul decat construind turnuri de supraveghere care trebuie

umplute cu solda^i. Pionierul, insa, il po^i trimite oriunde, atata

timp oat nu este teritoriu inamic si il po^i pune sa ocupe terenul

in numele majesta^ii tale. Daca ai contruit deja un market-place

§i o ferma de magari, cu ajutorul acestor mandre dobitoace po^i

transporta rapid materiale de construc^ie in noile teritorii ocupate.

Atata timp cat ai arme, cazarma ta va scoate solda^i ca pe
banda rulanta. Acestia pot fi trimisi in cladirile militare pentru

a-^i proteja ^inutul sau pot fi trimisi in teritoriul inamic pentru

un mic macel. Solda^ii nu vor ataca decat armata inamica sau
cladirile militare adverse, ei nu vor avea nici o treaba cu civilii.

In ajutorul armatei vin oatapultele, medicii si preo^ll. Aurul este

un ajutor prestos dat solda^ilor, gandul recompen-
selor bogate ce-i asteapta poate ridica moralul si

celui mai las dintre solda^i.

Fiindca sunt trei civiliza^ii diferite si trei

campanii total diferite, eranormal sa existe §i cateva

diferen^e. Astfel romanii au vfya de vie si vinul cu

care cinstesc zeul, charcoal hut unde din lemn se va
fabrica un inlocuitor al carbunelui, atelier de
catapulte si temple. Egiptenii au mina de pietre

pre^ioase, beraria, Spynxul si Piramidele. In schimb

j! asiaticii au mina de sulf, care in Gunpowdermaker's
Hut va fi transformat in praf de pusca, ateherul de
turnuri, nelipsitele ferme de orez, distilerie §i temple.

Cam asta ar fi de spus in mare despre Settlers 3,

daca nici acum nu sunte^i pe deplin lamurtyi §i inca

mai ave^i probleme, incerca^i tutorialul. Este destul

de bine facut §i cred ca va va alunga si ultimele

nelamuriri cu privire la mecanismul de dezvoltare

din Settlers 3.

&U*Ue
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Au existat si vor exista
intotdeauna tot felul de
sporturi extreme, iar cele

care vor atinge un nivel ridicat de
joe in randul gamerilor vor avea
parte de imortalitate prin interme-

diul calculatorului, unde oricine isi

poate permite sa incerce senza^iile

sau macar o alternative a acestora
fara sa aiba un strop de cunostin^e

despre lumea acestor sporturi. Un
sport de iarna care are mare priza

printre sportivii straini, si mai nou
si printre cei romani (care i§i pot

permite sa intre in posesia unui
snowboard), a trebuit sa-§i faca
apartyia si in lumea jocurilor pe cal-

culator, unde lumea virutala creata

de acest joe aduce foarte mult cu
realitatea de afara. Acest X Game
ProBoarder este printre primele
jocuri de snowboard scoase pe pia^a

iar distribuirea facuta de Electronic

Arts in America de Nord a inregistrat
un mare succes printre fanii acestui

sport. Cu un aspect superb, o grafica

care dagata orice gamer, ProBoarder
este capabil de a introduce pe oricine

in lumea acestui joe de iarna si chiar

48 LiviL

Cu sau fara zapada afara putem oricand

sa ne bucuram de placerea jocurilor de

iarna in propriul nostru camin cu ajutorul

mult indragitului PC.

daca nu sunte^i un fan al acestui

sport este imposibil sa nu va faca
placere sa incerca^i sa face^i cateva
piruete la viteza mare sau sa aga^i
adversarul cu marginea snowboard-
ului pentru a-1 trlmite in padurea de
pe marginea pistei. Ceea ce a captivat
ataxia gamer-i si va atrage pe mutyi
in viitor este realismul de care da
dovada jocul. Nu apare direct
personajul in centrul ecranului si hai

sa-i dam drumul. Nu, dupa o vedere
de ansamblu, pentru a te pune in

tema cu proba pe care urmeaza sa o

faci, tyi arata in centru personajul

pe care il manevrezi, exact cum stau

ei in realitate, adica culcat pe spate

si rezema^i pe coate asteptand
semnalul tau de inceput (sau al

cursei daca este cu timp). Perso-

najele pe care le manevram in joe

sunt genul de oameni care-si spun
„dude", dar sunt to^i mari snow-
board-eri, unii chiar campioni ince-

pand cu marele Terje Haakonsen si

terminand cu eel care a castigat

medalia de aur la X Games dude-ul

Shannon Dunn.

§i iata toate scenele care apar in

joe si in care ne putem testa aptitu-

dinile:

Midnight Express

Este o cursa in care lucrul eel

mai important este sa ajungi la

sfarsit pe primul loc indiferent de
modul in care te-ai comportat pe
parcursul cursei. Da, asta inseamna
capo^i face tot ceea ce vrei, incepand
cu tot felul de cascadorii si ter-

minand cu atacurile asupra celor-

lal^i snowboarder-isti. Dar daca vre^i
sa castiga^i cursa si nu sa-i daramaii
pe ceilal^i atunci va sfatuiesc sa
folostyi scurtaturile.

HalfPipe

Asa cum spune si numele acestei

etape va trebui sa dai ce ai mai bun

din tine (prin cascadorii si tot felul

de sarituri) intr-o jumatate de
„teava". §ti^i scenele acelea in care

fiecare sportiv se chinuie sa faca cat

mai multe si mai spectaculoase
sarituri pentru a acumula cat mai
multe puncte (seamana foarte mult
cu cei care se dau cu skate-urile,

excep^ia fiind zapada de pe scene).

Piind o scena destul de mare, trebuie

sa ai grya pentru ca la un anumit
interval de timp va porni alt dude
dupa tine si s-ar putea sa ave^i ceva
coliziuni intre voi. Ideea este ca se

pomeste dintr-un capat al „^evLi" si

se inain-teaza spre capatul opus.

Stadium

Te afli intr-un stadion unde esti

punctul de atrac^ie a serii. Trebuie
sa sari de pe o rampa si sa faci cea

mai tare sariturape care esti in stare.
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Trebuie sa fie ceva spectaculos, bine

gandit, atractiv pentru ca aici cei mai
buni snowboarder-isti se vor detasa,

deoarece punctajul este foarte mare
pentru cei ce sunt in stare sa arate

unei sali pline de oameni ce buni sunt

ei in acest sport extrem. Totul se

intampla in mai pu^in de trei minute.

Mt. Baker Gap

incepi o cursa de trei minute in

care trebuie sa sari peste un obstacol

(peste o strada) pentru a ajunge la

prietenii tai. Ai la indemana numai
trei minute, timp in care trebuie sa

faci cat mai multe sarituri si cat mai
bune, pentru ca cea mai buna saritura

in care ai cele mai multe si mai
spectaculoase looping-uri va fi foarte

bine punctata si va putea castiga si

scena respective-

Slope Style

Aici fiecare face ce vrea Isi scoate

la iveala fiecare aptitudinile si ceea

ce stie mai bine sa faca cu un
snowboard peste tot felul de
accesorii. Vei incepe prin a-^i lua

vitezfc cat mai mare pentru a intra in

terenul special pregatit pentru acest

lucru. Te vei da in spectacol peste

sine, peste tot felul de gauri si

sapaturi speciale, mese de picnic,

toate menite a-^i oferi cadrul propice

pentru cascadoriile personale ale

fiecarui concurent. Este clar ca eel cu
scorul eel mai mare va invinge.

SuperPipe

In aceasa scena te afli intr-un

imens teren format dintr-o „^eava"

mare. Tot ce po^i face, si ceea ce

trebuie sa faci este sa incerci sa
castigi cat mai multe puncte. Cum ?

Dand frau liber imagina^iei. Cheia

reusitei in aceasta scena este sa nu
pierzi din viteza dar in acelasi timp
trebuie sa realizezi cat mai multe
sarituri si cat mai bune pentru aprimi
puncte pentru ele.

1-70

Asemanatoare cu o scena ante-

rioara, 1-70 este un scenariu in care

intr-un interval de trei minute trebuie

sa faci cat mai multe incercari peste

o autostrada dubla despar^ita la

nujloc de o banda destul de groasa.

Tot ce trebui sa faci este sa i^i iei

avant mare si in timp ce esti in aer sa

incerci cateva trucuri pentru a atrage

simpatia spectatorilor si a celor care

acorda puncte. Asa ca da frau liber

emo^iilor si incerca-^i norocul.

Boarder-X

Incepe o cursa nebunatica in care

nu numai ca trebuie sa ajungi intr-un

timp foarte bun la final, dar trebuie

sa te feresti si de ceilal^i participan^i,

care pur si simpli se izbesc in tine

pentru a te scoate in decor.

FreeRide

Aici esti pus in fa^aunui ceas care

ticaie invers. Singurul mod de a trage

de timp pentru a ajunge la poalele

dealului este culesul stegule^elor de

pe partie. Scopul acestei curse este

adunareaa cat mai multorpuncteprin
sariturile acrobatice (prin trucuri).

Si in final...

Un joe bun are intodeauna o

muzica buna iar printre foma^iile

care au cantat si compus melodii

pentru acest joe se numara Rancid,

The Poo Fighters, PennyWise si mutyi

al^ii. Deci, daca face^i parte dintre aceia

care cumparajocuri nu numai pentru
muzica din ele, atunci acest joe este o

achiztyie buna. lata ca ceea ce avem
in fa^a este un sport extrem, care vrea
sa ne formeze o idee asupra a ceea ce

se intampla cu adevarat pe scena
snowboard-ului, inide cei cu curaj isi

pun talentele la incercare, sa simta

ca traiesc cu adevarat.
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Cine spunea ca era quest-urilor a

murit se inseala amarnic!

oarte multa lume considera ca
quest-urile clasice au disparut

de mult de pe piat.a. Uite ca nu
este chiar asa, de curand mi-a picat

in mana un quest dragu^, un adeva-

rat point and click adventure. Curio§i,

poate va veti uita in caseta tehnica
sa vede^i cine isi mai „pierde"
vremea producand un astfel de joe.

Ve^i vedea un nume. Amber Com-
pany, care este mai mult decat
necunoscut. Amber Company este o
firma ruseasca foarte ambi^ioasa al

carei prim proiect major este jocul

Liath iar daca titlurile viitoare vor
create in calitate atunci cu siguranta
va avea un viitor stralucit in indus-

triajoacelor de calculator. Dupa cum
v-am spus deja, Liath este un joe

foarte bine realizat care are totusi

cateva scapari (o fi de vina lipsa de

experien^aa producatorilor), scapari

care se observa chiar din start.

Povestea

Iataunul din lipsuri si din pacate
este unul foarte important care
poate conta enorm pentru gameri.
Intro-ul este foarte scurt, mai pu^in

de cinci minute si tot ce poti afla din

el este ca personajul principal,

Chriss, primeste o scrisoare de la una
dintre prietenele lui, Tickhe. Cand

ajunge in laboratorul ei va gasi doar
o holograma a prietenei lui care-1

avertizeaza de un pericol. Din acest

moment, teoretic incepi jocul, desj

mare lucru nu faci. Cand iesj din
laborator te vor inhata garzile si te

vor arunca in temnita. Dupa ce faci

un pic uz de cunostin^ele tale magice
si scapi de lanturi, in celula va intra

o tanara, care afli ca e prinfesa, ce-ti

va arata cum sa iesi

din inchisoare, desi

eel care te inchisese

a fost regele, tatal ei.

Dupa ce ai iesit din
temnita, te intorci in

citadela din care ai

fost smuls atat de
brutal. Ciudat totusi,

nu mai intalnesti nici

urma de garda sau
ma rogde acei indivizi

care nu avusesera loc

de tine.

Curios cum sunt din fire, am vrut

totus.i sa aflu s. i eu de la ce porne^te

jocul, cine este Criss. etc. ?i cumjocul

nu ma putea lamuri mam dus pe site-ul

oficial. Tot ce am gasit va transcriu

in continuare: „0 aventura. intr-0

grafica superba in eel mai pur stil

fantasy, plasata intr-un taram magic
numit Azerutus, taram faurit de
zeita Adella. grafica iesita din
comun si animatie real-time combi-

nate cu lupta dintre o zeita rea, un
magician si o fata simpla, lupta de
care depinde soarta umani^atii". §i

asta a fost tot! Cam vag, nu-i asa?
Daca am vazut ca asa nu o scot

la capat, mam intors la joe. Deci,

ramasesem in orasul Azerutus in

cautarea unor raspunsuri ale recen-

telor evenimente. Am continuat sa
joe s.i chiar daca inca nu mi-am dat

seama de ceea ce fac si care este
misiunea mea.

Liath este un joe de aventura
point and click in care te plimbi,

descoperi tot felul de obiecte la care
trebuie sa le gasesti o utilizare,

vorbesti cu personajele $i uneori va
trebui sa folose^ti magia pentru a
indeparta obstacolele. Faptul ca
unele obstacole pot fi indepartate cu
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ajutorul cunostin^elor magice reprezinta o

provocare in plus, deoarece trebuie sa te

gandesti si la solu^ii in afara inventarului. Cu
toate astea, rezolvarea puzzle-urilor este logica

si se incadreaza in atmosfera jocului. Nu stiu

daca a^i observat, dar tendin^a jocurilor

moderne este sa simplifice cat mai mult
interfa^a La fel se intampla si cu Liath. Ca sa

interactionezi cu un obiect mu$i cursorul

pe el, un click si imaginea ingheata, timpul •

se opreste si in mijlocul ecranului apare o

„amuleta" care are in centru' butonul de can-

cel si pe margini cele ale ac$iunilor: examine,

take, magic, etc. Ce mi s-a parut ciudat, e faptul

ca in inventory nu poti accesa la un moment
dat decat trei item-uri, daca vrei sa vezi altele

trebuie sa dai scroll in sus sau in jos pentru a-ti

aparea alte trei. Plus ca textul afisat cand
examinezi un obiect trece asa de greu ca de

multe ori te plictise§ti si nu mai stai sa citesti.

in orice moment po?,i accesa cu un right-click

alte doua meniuri: game options (save, load,

etc.) si personal action, in ^personal actions"

veti intalni un buton pentru progress, un indi-

cator unde ve^i putea sa vede^i cum va
descurcara-^i injoe si tot aici se afla un spiridus

foarte dragut care in schimbul

numar de puncte i^i va da o mana
ajutor, daca nu mai stii ce sa faci.

Dai' sa revenim la actiunea
propriu-zisa. Personajul principal,

Criss, desi este foarte uman, are

niste miscari gen Robocop, adica

daca in timp ce merge trebuie sa o ia

la dreapta. el se opreste, se intoarce

cu fa^a spre dreapta si apoi isi

continua miscarea (!). Cand te

intalnesti cu alte personaje, pentru

a vorbi cu ei apelezi la deja cunoscuta

..amuleta" si apesi butonul pentru
dialog. Te vei trezi intr-o imagine

noua in care vei vedea bustul

interlocutorului si cele cateva
subiecte de discu^ie. Pe tot parcursul

dialogului, perso-

najul va fi foarte

animat §i cu mici

sca-pari reuseste
sa-si coordoneze bu-

zele cu speech-ul.

Fiecare personaj
are voce si accent

propriu.

Una peste alta,

Liath este un joe

frumos care dacaar
fi rezolvat acele

mici scapari care vi

le-am amintit, ar fi

fost un joe superb. Dat fiind ca acesta este

primul titlu scos de o firma total necunoscuta

pana acum si care nu are suficienta experien^a

in domeniu, bug-urile pot fi trecute usor cu

vederea
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(jalnrm's (j>atv
Unul dintre cele mai a§teptate RPG-uri ale anului = Unul dintre cele

mai reunite RPG-uri

upa indelungi asteptari, c

pe vremea cand rabdar
incepuse sa se termine.

aparut si Baldur's Gate, in momenl
in care 1-am ^inut in raanaam in^eles

poate de ce am a§teptat atat de mult.

Baldur's Gate ocupa nici mai mult
nici mai put^in decat cinci „sidiuri".

§i, spre marea surpriza, aceste CD-
uri nu sunt umplute cu filme, cum
am fi tenta^i sa credem la inceput.

Avem un intro, destul de dragu^, in

care un tip mare si rau il invata pe
un biet solda^el tainele zborului (d

pacate, acesta cred ca-si uitase
aripile acasa). Vor mai fi pe parcurs
inca vreo doua-trei filmulete, un fi-

nal si asta-i tot, in total cam 20 de
minute de filme pe cinci CD-uri.

Impresionant, nu? Dar hai savedem
ce aflam din manual despre
intamplarile si intriga jocului.

The Story... pe scurt

Toata intriga §i misterele
jocului se invart in jurul a doua
citadele de pe The Sword Coast,
Baldur's Gate si Aran. Prin cele doua
orase au loc niste intamplari care

pot duce la destabilizarea zonei, si

poate chiar la un razboi. §i cum o
nenorocire nu vine intotdeauna
singura, ceva ciudat se intampla in

mine. Minereul de fier extras din

acestea este de o calitate execrabila,

lar o^elul ob^inut din el cedeaza d
numai cateva zile de utilizar..

Negustorii de otel, in special aceia

care mai ofera ceva calitate, sunt
ataca$i ziua in amiaza mare de bande
organizate. Solda^ii care pazesc
cetatile incep sa simta pe pielea lor

acel sentiment numit teama, mai ales

ca nu prea se mai pot baza pe armele
lor. §i to^i locuitorii sunt consUenti
ca in spatele tuturor acestor
nenorociri se aseunde una si mai
teribila. Nimeni nu are un raspuns
concret pentru ceea ce se intampla,

unii suspecteza ceva blesteme, alt^ii

cred ca cetatenii Amn-ului sunt de

vina.

Acum e momentul in care intri

si tu in miezul evenimentelor. Tu

chipezi un
. „ a fost crescut §1 eaucat ae un

batran mag pe nume Gorion.
Trecutul tau e unul dintre cele mai
bine pazite secrete, mama ta (eel

put/in asta stii tu) a murit imediat

dupa ce te-ai nascut, iar tatal total

necunoscut. Dar modul in care se

poarta Gorion cu tine, ca si ceilal^i

apropiati, te fac sa crezi ca esti ceva
mai mult decat un simplu aventurier,

iar unele secrete ce le vei dezgropa
pe parcursul aventurii i^i vor intarii

convingerea. in timpul jocului te vei

ocupa de doua lucruri, sa incerci sa
indepartezi negura ce acopera
trecutul tau si sa afli ce se intampla
in realitate pe The Sword Coast. Daca
esti un tip de treaba rolul tau va fi,

binein^eles, sa salvezi na^iunea si

poporul. in schimb, daca vrei sa fii

un bad-guy trebuie sa aduni cat mai
multa putere indiferent de metodele
folosite. Interesanta aceasta idee de
a te lasa sa alegi de partea carei

baricade vrei sa lup^i, desi ca bad-

guy si cu reputa^ie proasta nu ai

prea multe sanse.

The game... pe larg

Mediul in care se va desfasura
actiunea din Baldur's Gate este

i, de vreme ce ocupa cinci CD-

entru a accelera pe cat posibil
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derularea jocului, Baldur's Gate va
realiza un cache cu ultimele regiuni

vizitate, dar asta inseamna spa^iu

imens pe hard. Un minimum install

ocupa injur de 300 MB, recommended
cam 500, iar full install-ul depaseste

orice record cu 2,2 GB.

Ce m-a impresionat inca de la

inceput a fost libertatea de alegere a

personajului pe care-1 vei intruchipa.

De la chip, sex, rasa si clasa pana la

abuita^i. culoarea pielii, a parului sau

a vestimenta^iei si chiar vocea. Po^i

sa-^i alegi chiar si personalitatea, law-

ful good, true neutral, chaotic evil

func^ie de cum i^i alegi personajul,

jocul va fi mai greu sau mai u§or.

Primul capitol din Baldur's Gate

te situeaza in citadela Candlekeep si

tot ceea ce stii este ca trebuie sa-^i faci

bagajele pentru o lunga calatorie si

sate intalnesti cu Gorion. Plimbandu-

te prin oras vei intalni tot felul de

personaje cu care vei vorbi. Cei mai
numerosi vor fi calugarii care

inlocuiesc tutorialul, ei dandu-^i

majoritatea indica^iilor despre cum
sejoaca Baldur's Gate. In cautarea lui

Gorion te vei intalni cu cateva NPC-

uri care in schimbul unor mici

favoruri tyi vor da ca^iva galbenasi

numai buni pentru cumpararea
lucrurilor necesare unei calatorii

lungi §i primejdioase. In plus, mai

otyii si niste puncte de experien^a.

1 T ^3*3^* .n.

el este o scrisoare din care afli

intalnesti cu doi vechi prieteni de-ai

lui. La inceput, avand o experien^a

dejoe si de via^a foarte mica, este bine

sa ai cu tine tot timpul un party.

Aten^ie insa, ca unii pot fi buni, atyii

veti pica intr-o ambuscada in care

Gorion se va duce spre niste taramuri

mai linistite si tot ce-ti ramane de la

.„panesti si ii

miai de tine. S-ar

putea ca o data cand, de exemplu, vrei

sa aju^i un biet cersetor necroman-

cer-ul care te inso^este sa-1 ucida. La
prima vedere pare o atrocitate, dar s-

ar putea tot atat de bine ca acel

cersetor sa nu fie chiar ceea ce parea.

La inceput povestea parea a fi liniar5

dar cu timpul vom avea atat de mul
quest-uri de rezolvat, incat daca nu
am avea jurnalul care sa noteze

automat datele importante, nu stiu

ce ne-am face. Interesant este faptul

ca daca un anumit personaj te trimite

sa-i aduci un obiect, cand te intorci

cu el nu mai trebuie sa intri in inven-

tory, sa-1 selectezi si apoi sa-1 dai

tipului. Acum este suficient sa

vorbesti cu el si schimbul se

.-sonaj

time de

obiecte, de la byuterii la arme, dintre

care cateva pot fi selectate ca quick

items. Asta ce insemana? Ele vor

aparea tot timpul pe ecran in drepul

personajului respectiv si vor putea fi

activate fara sa mai intri in inven-

tory. Acest lucru va fi foarte util in

lupte in ceea ce priveste armele §i

magiile. Po^i sa-i dai unuia un pumn
fata dupa care scoti rapid un
"""al s>l arunci intr-altul care

i te luase in vizor. §i uite asa

am ajuns la capitolul batalii. Acestea

vor fi in timp real, dar pot fi

intrerupte in orice moment prin

apasarea SPACE-ului. Astfel po^i sta,

studia situa^ia si da ordinele de

rigoare.

Nu vreau sa va plictisesc totusi

cu prea multe amanunte asa ca o sa

inchei aici articolul, nu de alta, dar

mi se cam termina si spa^iul alocat.

Chiar daca este pe cinci CD-uri si din

cauza aceasta are un pre^ exorbitant,

Baldur's Gate este un joe ce merita

avut in arhiva personala.

r^^E^" y

mrnmh
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Daca la televizor am urmarit o tipa care omora
vampiri §i se numea The Slayer, in acest joe vom
intra in pielea unui personaj care slayer-este niscai

dragoni si tot felul de monstri ce-i ies in cale.

Esti un personaj puternic care

are cunostin^e tactice, de
lupta dar si de magie, esti un

pui de rege pe nume Asghan care tre-

buie sa-si razbune tatal si sa intre in

posesia tronului ce i se cuvine de drept.

Tatal tau, Sir Targhan, a reusit sa in-

vinga cu mult timp in urma o hoarda
de monstri care se aflau sub comanda

unui print^ intunericului §i a reusit

sa faca din Brightmoon o insula a
prosperita^ii §i a bunei in^elegeri,

pana cand a murit in circumstance

misterioase tocmai cand tu ai im-

plinit 22 de ani. Acum, o nouaamenin-
^are apare la adresa insulei tale.

Morghan este fratele lui Targhan §i,

inainte ca Asghan sa intre in drep-

turile sale ce i se cuvin de la na§tere,

a condus regatul prin subjugare §i

rautate fa^a de poporul ce locuia aici.

Odata detronat §i alungat din regat,

acest prin^ al intunericului s-a exilat

pe insula apropiata Kyrk unde s-a

aliat cu dragonii §i atyi monstri //

pentru a reveni si a cuceri rega-

tul de pe Brightmoon. Monsjtrii

depe insulaKyrk sunt de toate

neamurile, pornind de la cei

mai simpli, inarmaCi cu o sabie,

trecand prin arcasii care c

sage^ile lor otravite sunt nist

ochitori excelen^i si termi-

58
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nand cu un fel de cavaleri inatyi, echi-

pa^i cu armuri solide si cu sabii cat

personajul tau de mari. Cu ajutorul

magiei, armelor si a catorva ajutoare
vei incerca sa previi acest atac. Ce
ajutoare? Pai, unui dintre ele, mai
exact una, este o zanape nume Fiona,

care traie§te in padurile din jurul

insulei Brightmoon si care fost de
fa^a atunci cand Morghan a decis sa

preia insula Kyrk cu tot cu dragoni

pentru a pune la punct planul de
asediere §i distrugere a regatului

tau. Ea este cea care te informeaza

de acest lucruprecum si despre unele

primejdii ce te pasc pe acesta insula

a dragonilor Kyrk, inso^indu-te pe
tot parcursul jocului. Alt ajutor este

Sang Lun, un comerciant care face

nego^ intre cele doua msule, el fiind

eel care il duce pe Asghan pe insula

Kyrk cu propria barca.

Bune §i rele

Haide^i savorbimpu^in §i despre

ce vom intalni in joe referitor la gra-

fica si engine-ul pe care a fost con-

struit. Pentru inceput trebuie sa va
spun ca se mi§ca destul de greu
pe o configurate mult mai
buna fa^a de ^^_ t ^
cea minima, £~

lucru care ar putea sa deranjeze. In

momentul in care incepi un nou joe

esti debarcat pe insula Kyrk de pe o

corabie §i trebuie sa-^i incepi aven-

tura care are drept scop distrugerea

lui Morghan. Primul lucru care va
sare in ochi §i care va va face o mare
piacere este apa care inconjoara in-

sula Este o apa transparenta, cum
ar spune unii, dar este foarte bine

realizata, reu§ind sa creeze acel feel-

ing pe care il incerci in momentul in

care te afli pe malul unei ape line §i

cristaline. Un lucru interesant este

inotul. Daca nu ve^i cadea de pe ser-

pentinele pe care ve^i merge, lucru

care va va obliga sa
inota^i, va propun sa

face^i o baie in apa
pentru ca este un lucru

pe cat de interesant pe
atat de relaxant. Relaxant

prin grafica de care da dovada
aceasta apa §i interesant prin

modul in care persona-

jul inoata. Un alt lucru

interesant este ca ve^i

gasi si alte resurse

prin cavernele in

care intra^i numai
daca ve^i inota.

Daca va gandi^i

sa incerca^i sa

ocoli$i insula

inot in speran^a

ca ve^i urea mai
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tarziu pe mal, va asigur ca am incercat si

eu si nu exista nici o alta cale de acces pe
insula decat locul unde a^i debarcat. Acest

joe face parte din acelgen care este atragator

dar exista unele probleme legate de grafica

si engine care te fac sa te enervezi. Cum in

joe nu exista un help sau ceva asemanator
pentru a te ajuta sa stii care sunt tastele,

am sa va descriu eu cateva dintre ele: pe
langa sage^i ave^i CTRL-ul cu care trage^i

sage^i sau atacati, ALT - saritura, SPACE -

aduna^i obiecte, deschide^i usile, SHIFT -

inota^i si merge^i pe uscat (personajul

alearga de obicei), M - va arata magia pe

care o ave^i, H - va arata sanatatea precum
si ce item-uri ave^i pentru a va ridica acest

nivel, Q - schimba din 3rd person in 1st per-

son pentru a folosi arcul ce se afla pe bra^ul

stang al personajului, TAB - va arata tot

inventarul de care dispune^i (arme, obiecte,

magii), DEL/PGDN - mi§care stanga/dreapta.

Mouse-ul va ajuta in modul 3rd person sa

va alege^i unghiul in care va controla^i

personajul si butonul stang va centreaza

personajul, iar eel drept are aceasi fune^ie

ca §i tasta Q. In modul 1st person are rolul

sage^ilor si al CTRL. §i iata cateva combi-

na^ii care va ajuta in joe. Tinand apasat

SHIFT pute^i merge pas cu pas pe uscat fara

a alerga, lucru care ca va ajuta in

momentul in care vre^i sa va apropia^i de

un zid sau de o prapastie. Referitor la

ca^aratul pe acea sfoara, iata cum trebuie

sa proceda^i: va apropia^i de sfoara, sarfyi

§i in momentul in care sunte^i inaer apasa^i

SPACE pentru a va aga^a de ea; cu sage^ile

sus/jos va urca^i/ cobora^i/inaintati pe
sfoara; la sforile orizon-tale cobora^i cu ALT,
dar la cele verticale trebuie sa va rottyi in

jurul sforii cu stanga/dreapta dupa care

tinand apasat pe ALT apasa^i din nou
stanga/dreapta lucru ce va face ca eroul sa

se balanseze si sa se arunce in direc^ia data

de voi. Ca^aratul pe margini: aici trebuie sa

sari, dupa care sa apesi SPACE §i sa apesi

sageata inainte pentru a se ca^ara pe
marginea respectiva.

Nota importanta

Tot ceea ce trebuie sa ave^i grjja este sa

strange^i tot ce gastyi in cale (sage^i, arme,

mancare) si sa salva^i mai des pentru a
relua fara probleme pentru ca orice strop

de via^a conteaza aici.
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Organized Crime
Dupa cum spunea batranul Al Capone
Crime does pay!

u cu mult timp in urma,
colegul meu Sergio va
atragea aten^ia asupra unui

nou joe de strategie venit de pe
meleaguri eidoisiene si care dorea sa
iasa din banalul multitudinilor de
clone aparute anul trecut. Da, este

vorba de Gangsters, un joe ce
valorifica o idee mai veche care nu
prea a fost pusa in practica pana
acum. Lumea interlopa impreuna cu
locuitorii ei cei dubiosi au fost

intotdeauna un subiect de atrac^ie.

Dovada multitudinea de carti ce au
fost scrise pe aceasta tema, precum
si cantitatea imensa de filme care 1-au

facut celebru pe Humphrey Bogart.

Jocul te trimite in anii Prohibi-

^iei (1920), unde in rolul unui mic,

dar ambi^ios, pungas trebuie sa
preiei controlul asupra orasului New
Temperance. Nu vreau sa va plic-

tisesc cu amanunte neinteresante,

pe care de altfel le-ati si aflat deja de
la Sergio, si hai sa trecem la actiune.

Boss sends Ii is regards

Daca auzi^i vreodata pe strada

aceasta ..replica" aplicati cat mai
rapid zicala cu „fuga-i rusinoasa, dar

e sanatoasa", nu de alta dar astfel de
salutari sunt inso^ite de obicei si de

. un cadou nu prea placut din partea

sefului al mare. Da' si tu esti un boss

mare si tare, asa ca nu te sperii chiar

atat de usor. Dupa ce te-ai uitat in

oglinda si ^i-ai aranjat freza si moaca,

e timpul sa iesi in strada si arati ca

esti demn de numele si porecla pe
care le ai. Jocul este o combina^ie
destul de reusita intre strategia

turn-based si strategia real-time, dar
fiindca ceea ce faci in perioada turn-

based are un impact mai puternic

asupra desfasurarii actiunii. Gang-

sters a fost catalogat ca strategie

turn-based. Ma voi ocupa de fiecare

secventa in parte ceva mai tarziu,

acum insa sa va spun de ce ve^i avea
parte in Gangsters. Pai ^^^^^^^
probabil, cum va si

astepta^i, ve^i face tot

ceea ce a^i vazut in

filme: jaf, crima, sabo-

taje, intimidari. Nimeni
si nimic nu trebuie sa-^i Ji

stea in cale! Un oras |
atat de frumos ca New
Temperance, plin de > -•

afaceri infloritoare, = ! .,

trebuie neaparat sa
fie al tau. Cele 1000 de ^ *

f
cladiri (incluzand ma- J
gazine, apartamente,

birouri si cladiri gu- "
vernamentale) tre- ™

buie sa-ti aparfina. Cei S000 de civili,

2000 de afaceristi, 400 de gangsteri,

250 de politai si 100 de agen^i FBI
trebuie sa asculte de un singur om:
de tine. Pentru a reusi toate acestea

va trebui sa recrutezi cat mai mul^i

gangsteri si cat mai buni, sa arunci

cu bani in stanga si in dreapta, iar la

nevoie sa calci peste cadavre. §i o

poti face si in multiplayer, care
suporta pana la 4 jucatori ce-si vor

rezolva turnurile in acelasi timp.

Turn-base

Partea de turn-base este cea mai
importanta din joe, si de aceea
trebuie gandita foarte bine. Acesta
este momentul in care i^i planifici

activitatea pentru saptamana ce

urmeaza. De aici i^i organizezi gasca,

dai ordine bandi^ilor, avoca^ilor si

contabililor tai, de aici studiezi

situa^ia din teren si evenimentele

petrecute pe parcursul saptamanii

trecute si tot de aici po^i lua legatura

cu informatorii si cu liderii celorlaltor

bande. §i hai sa le luam pe rand!

^0*~:
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Gangsterii pe care i-ai inrolat ii po$i imparl in mai
multe echipe (maxim 8) conduse de cate un locotenent

care pentru aceasta func^ie va primi cu 50$ mai mult.

Fiecare echipa este alcatuita din maxim 10 persoane,

dar asta nu inseamna ca numarul de gangsteri pe care
ii vei controla se va limita doar la 80, multi al^ii pot fii

angajati pentru a conduce diferite afaceri. Dupa Ce i-ai

echipat cu arme, dinamita si masini ii poti trimite la

munca. inceputul e simplu: cei ca^iva oameni de care

dispui, ii imparl in doua echipe, din care unava pleca

sa recruteze al^i gangsteri, iar cealalta pleaca sa faca

rost de niste banu^i, adica sa convinga niste patroni

ca au nevoie de protec^ia ta. Dupa ce au fost convinsi

va trebui sa organizezi o a treia echipa care sa culeaga

saptamanal contribu^ia acestora la averea ta. Daca
printre afaceristi se mai afla cate un curajos care sa
nu vrea sa-ti plateasca, ai la indemana o mul^ime de

nujloace de convingere, unele mai blande ca pumnul
si bata sau altele mai dure ca benzina, dinamita sau
glon^ul. Va mai trebui sa recrutezi un avocat si un
contabil care te vor ajuta destul demult. Contabilul te

poate scapa de o parte din taxele pe care statu! a avu

!{

XcwJIcmpcrniirclicrain

^ r !

r MOBSTERTAKESCONTROL!
^ Ito cinuucuMstuiMiW8nriniman«KSM\wcirr

nesim^irea sa ti le ceara. Avocatul te instiinteaza daca tu

sau vreunul dintre oamenii tai se afla in vizorul poli^iei sau
FBI-ului. Tot el are ingrata slujba de a plasa cate un pliculet

plin cu verzisori in buzunarele autoritatilor pentru a-i

convinge de bunele tale inten^ii. Atunci cand te hotarasti sa

candidezi pentru primarie avocatul se va ocupade campania
electorala. Si ca sa inchei capitolul turn-based mai amintesc

prezen^a informatorilor care-^i pot dezvalui locul unde se

afla ceva gangsteri valoro§i ce pot fi recruta^i sau pe unde-si

pierd timpul gangsterii rivali. Daca ti-ai terminat agenda
pentru saptamana ce vine atunci e timpul sa...

Intri Tu realitate

Partea de real time este practic rezultatul planificarii

pe care ai efectuat-o in partea de turn-based. Aici esti mai
mult un simplu observator, rolul tau reducandu-se la a privi

o frumoasa panoramaa orasului (cevagen SimCity ) si modul

in care oamenii tai iti indeplinesc ordinele. Daca te plictisesti

po^i mari viteza de derulare, iar daca vreun eveniment
necesita o atentie mai deosebita po^i pune pauza. Chiar daca
esti un simplu observator inca mai po^i ac^iona asupra
gansterilor tai, in sensul ca ii po^i trimite intr-un anumit
loc, ii po^i pune sa omoare sau sa urmareasca pe cineva, dar

acest lucru va anula misiunea pe care i-o planificasesi ante-

rior. Totusi gangsterii sunt un pic „prostani", daca-mi

permite^i termenul. Ei se arunca cu capul inainte in orice

conflict armat pe care il intalnesc si astfel pierzi foarte mul^i

oameni degeaba Cred ca ar fi fost deosebit de util un buton
in prin care sa le ordoni oamenilor sa se retraga din lupta.

Hothouse Creations au inviat o lume care parea ca
murise odata cu filmele alb-negru ale anilor 30-40. Dar via^a

tumultoasa a gangsterilor a exercitat o fascinate atat de

puternica asupra publicului incat mitul lor s-a transmis din

generate in generate.

Technical data
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re\ k\\ SID MEIER'S

BRIAN REYNOLDS' DESIGN

Ne aflam -in fata umii eveniment de importanta planetara. Dupa ani si ani de jucat

Civ, in care dc fiecare data cand Tnvlngcai, nu puteai decat sa ramai victorios pe

Pamant, iata ca ajungem in sf'arsit in stele. In Alpha Centauri.

red c& nu mai este nevoie sa explic ce a
insemnat Civilization pentru purcoiul de
gameri circumvolu^iona^i la mansarda.

Inca de lainceputurile sale, Civilization-ul lui Sid

Meier a fost o capodopera indiscutabilaa simularii

evolu^iei sociale, economice §i istorice a unui
popor. Iar pe parcursul timpului, dezvoltarile

ulterioare nu au facut decat sa sporeasca
frumuse^ea jocului, si senza^ia de realitate

palpabila pe care ^i-o oferea. Civilization este,

daca imi permite^i, JOCUL. f
Care, oprit pe Pamant, continua in Alpha

Centauri. Chiar daca nu in produc^ia celor de la

Microprose, ci a celor de la Firaxis, dar tot sub
ingryirea mesterului Sid Meier.

Factiunile

Nava spa^iala Unity, trimisa de pamanteni in Alpha
Centauri este pe cale de a-si atinge destina^ia. Cand, in

t

.
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urmaunor disensiuni §i comploturi, comandantul navei

este asasinat, iar incarcaturaumana a navei se sparge
in fac^iuni. Fiecare cu concep^ii despre via^a. sensibil

diferite de ale celorlalte, cu abilita^i dar si cu slabiciuni

specifice. Aceste fac^iuni vor cobori

fiecare pe planeta pe cont propriu,

intemeind acolo o noua civiliza^ie, de
cele mai multe ori concurenta cu
celelalte grupari. La startul jocului,

esti obligat sa alegi cu care dintre cele

I sapte fac^iuni vei incepe o lunga era

de descoperiri stiin^ifice, chirurgii

sociale, infaptuiri economice, victorii

militare, dar, eel mai sigur pentru
incepatori, caderi spectaculoase.
Pentru a va putea face o imagine
asupra fac^iunilor, iata mai jos
atributele ce definesc una dintre
acestea.

Gaia's Stepdaughters. Denumirile
sunt sugestive. Este evident ca avem
de-a face cu o fac^iune orientata pe
ecologie, pe respectul pentru orice
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forma de via^a, pe ar-

monia om-natu'ra.
Conducatoarea fac-

t^iunii este Deirdre
Skye, proyenita din.

Scoria Libera, fost xeno-

biolog pe nava Unity. Ca
forma de organizare,

Qaia's Stepdaughters
reprezinta o democratic
ecologista, iar la incepu-

tuljocului de^in ca desco-

perire §tiin^ifica Cen-
taury Ecology. Foarte
bine dota^i pentru redu-

cerea poluarii, cu o efi-

cien^a deosebita concre-

tizata intr-o rata redusa a
pierderilor (acel „waste" pe
care il avea §i Civilization),

tendin^ele pacifiste §i dra-

. gostea de libertate ii fac mai
pu^in capabili in lupta, §i mai
refractari la ideea maririi nu-

marului de unita^i militare.

Tree rapid in revista cele

sase fac(iuni ramase. Fie ca
este vorba de moral decazuta

University of Planet, de habot-

nicii religiosi The Lord's Belie-

vers, de razboinica Spartan
Federation sau de birocratica

politicianista fac^iune a Peace-

keeping Forces, de socialistii cu

arome securistice ai Human Hive

sau industriasii de libera pia^a

reuntyi in Morgan Industries, Al-

pha Centauri ne ofera suficiente

premize pentrua ne regasi intr-una

din aceste fac^iuni, astfel incat sa

incepem jocul cat mai motiva^i.

Ki'sui si' si economic

Sub acest aspect, va rog sa ma
crede^i, prea purine sunt nouta^ile pe I

care Alpha Centauri le aduce fa^a de
Civ. Schema de exploatare a resurselor 1

este absolut identica cu cea din fereastra H
ora§ului din Civ, atata doar ca in loc de \ v

corner^, se vehiculeaza energie, folosita \
y

in aceleasi trei direc^ii - cercetare \^
stiin^ifica, mul^umirea popula^iei (numita \

aici psych, fa^a de vechile luxuries),
respectiv. depozite de valori numite credite

energetice, §i care se adauga in fiecare turn
la visteria statului.

diferen^a notabila fa^a de Civ se re-

marca in ceea ce priveste efectele pe care le

are construirea de base facilities (fostele city

improvements). Foarte important mi se pare
urmatorul fapt. Daca pentru cresterea mutyu-
mirii populare, in Civ se ac^iona direct prin cre§-

terea cu un numar fix a numarului de ceta^eni

fericifi, de data aceasta base facilities cu
proprieta^i sociale ac^ioneaza asupra outputului

de psych la modul procentual sau proportional,

mult mai firesc. Evident, exista si nemutyumtyi
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iar acestia se numesc drone. Daca numarul de drone
depaseste pe eel al cetatenilor ferictyi baza cu pricina

este data peste cap de revolta.

Ca de obicei, exista posibilitatea de a construi mine,

de a exploata resursele energetice cu ajutorul cen-

tralelor solare, de a amenaja
ferme. Mai mult, produ'e^ia

acestora poate fimarita daca '

in preajma lor se construiesc

Echelon Mirror (creste

produc^ia energetica), Con- '

densers (mareste umidita-

tea solului) sau Thermal
Borehole (bonus la extrac^ia

miniera). Nu trebuie insa
pierdut din vedere aspectul ecologic. Toate aceste
construct si imbunata^iri, otyinute prin terraformare,

aduc un mare prejudiciu ecologiei planetare. Desi exista

base facilities ce reduc daunele ecologice, este de

preferat ca modificarile aduse planetei sa fie minime.
Ceea ce este extrem de dificil.

Constructive si imbunata^irile in teren sunt
realizate de unita^i de formers, aceasta func^ie fiind

distincta de cea a colony pod-urilor, care fondeaza
orasele. lata ca cele doua func^ii de baza ale settlers-

ilor au fost in sfar§it separate.

Societatea

Modul in care sunt exploatate toate aceste resurse

depiride de modul de organizare a societa^ii. Aici, Alpha
Centauri isi dezvaluie o parte a pasilor inainte facu^i

fa^a de Civ.

InAlpha Centauri existapatru nivele in conturarea •

profilului unei societa^i. Primul, eel de baza, este eel al

tipului de oranduire. Avem astfel posibilitatea de a alege

dintre patru astfel de oranduiri: Frontier, Police State,

Democratic, Fundamentalist. In al doilea nivel se afla

con^inut tipul economiei practicate in societate: Simple,

Free Market, Planned, Green. Al treilea nivel ce
caracterizeaza societatea este eel al valorilor specifice:

Survival, Power, Knowledge, Wealth. Sa ne oprim
deocamdata aici, pentru o explicable.

Fiecare din elementele fiecarui nivel se ob^ine de
obicei in urma unor descoperiri stiin^ifice care permit
adoptarea respectivului element in structura sociala.

Democra^ia devine accesibila prin descoperirea Ethi-

cal Calculus, fundamentalismul prin descoperirea Se-

crets of the Human Brain. Fiecare are avantajele si

dezavantajele ei, democra^ia, spre exemplu, oferind o

eficien^a crescuta, o crestere rapida a popula^iei, dar
un suport scazut pentru intre^inerea unita^ilor mihtare.

&L' t
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Profilul acestor avantaje si dezavantaje poate fi

optimizat prin alegerea tipului de economie pe care il

considera^i eel mai potrivit. Pute^i alege spre exemplu
o democratic de pia^a libera, sau un fundamentalism

cu economie planificata, sau ... Ma rog,

combina^ii mere cele doua nivele

prezentate mai sus. Iar peste toate

acestea, pute^i da o tusa finala, ce

va ingrosa sau sub^ia anumite
caracteristici ale societa^ii prin

alegerea valorilor pe care le considera^i ca
fundamentale in statul vostru. Observa^i cate profile

de organizare socio-politico-economica a statului ofera

Alpha Centauri. Iar daca toate acestea nu erau de ajuns,

un al patrulea nivel, eel al societfi^ilor viitorului, des-

cinde din car^ile de literatura SF direct in calculatoarele

noastre. Pentru ca, odata cu cele mai avansate des-

coperiri stiin^ifice, societatea poate capata nuance
utopice, sau distopice, de la caz la caz regasind aici

tipurile fundamentale ale societa^ilor imaginate cu
bucurie sau teama de scriitori din toate timpurile.

Tipul Cybernetic. In viitorul indepartat, oamenii
vor trimite la munca masini dotate cu computere su-

per perfec^ionate. Dar cei inlocui^i de masini vor
dispera, saracia §i somajul indemnandu-i la revolte?

Eficien^a crescuta, ecologie crescuta, cercetare
stiin^ifica crescuta, dar instabilitate sociala marcata.

Necesita descoperirea Digital Sentience.

iqtfeK--Vfc**t

Tipul Eudaimonic. Luandu-si numele de la cuvantul

grecesc vechi ce desemneaza implinirea si fericirea,

acest tip de societate incurajeaza fiecare cetacean in a-si

afla fericirea prin efortul de a-§i atinge propria exce-.

len^a de a-si folosi la maxim propriul potential.

Popula^ia, economia si industriavor creste spectaculos.

Violen^a se va reduce treptat, pe masura ce societatea

devine tot mai toleranta si mai dreapta. Dn dezavantaj

consta in scaderea moralului trupelor. De atata bine,

nu-^i mai vine sa dai ortu' popii pe campiile patriei.

Necesita descoperierea Eudaimonia.
Tipul Thought Control. Asa precum afirma creatorii

Alpha Centauri, acesta este cea mai puternica metoda
din panoplia „Tatucului". Thought Control consta in

difuzarea in atmosfera a unor declansatori
neurochimici, ce determina popula^ia sa devina
obedienta, loiala si refractara la influence altor

societa^i. Acest lucru nu poate fi insa realizat fara

consumul unor imense resurse, ce afecteaza capa-

citatea de progres a fac^iunii ce alege o astfel de cale.

Descoperire necesara: The Will to Power.

Observam ca Alpha Centauri este fOarte generos
cu noi in ceea ce priveste op^iunile sociale. Fie ca sunte^i

un Stalin de sufragerie sau un Abraham Lincoln de
scara blocului, in Alpha Centauri va ve^i putea la^i para-

noiape suprafa^aunei intregi planete. Asta, in cazul in

care nu sunte^i cumva niste cetateni normali, si
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preferafi sa va extin-

defi, pe suprafafa ace-

leiasi planete, cultu-

rile de muscate din fafa

ferestreloi\

Jucariile generalilor

Forfa, mai mult sau
mai pufin subtila, este ,

argumentul la care se

poate recurge pentru a
modela granifele in Alpha
Centauri. Exista doufi.

tipuri de luptfi. in acest joe

- lupta clasica, dusa cu ar-
'

mament ce deterioreaza
fizic oponenfii, si lupta psi,

ce Be bazeaza pe atacul
asupra faoultafilor mentale
ale combatanfilor.

In ceea ce priveste mij-

loacele luptei clasice, Alpha •,

Centauri ofera cateva noutafi

pe care poate ca le asteptam cu

tofii de mul^i ani. Daca in Civ des-

coperirile stiinfifice permiteau
antrenareaunor noi feluri de uni-

tfi.fi militare, in Alpha Centauri

descoperirile stiinfifice permit
imbunatafiri ale echipamentului,

pe baza carora pot fi create tipuri

noi de unitfi.fi.

Acest lucru este posibil prin fe-

lul modular de a alcatui unitfi.fi mill-

tare. unitate militara este alcfi.-

tuitfi. din sasiu, este dotata cu o arma,

este protejata de un blindaj si isi

obfine energia destinata deplasarii §i

defensivei prin utilizarea unui reac-

tor. §asiurile sunt de noufi. tipuri: in-

fanterie, automobil, pernfi. de aer te-

restra, perna de aer navala, crucisator,

avion cu reacfie, ellcopter, navfi. gra-

vitafionala si rachetfi.. Panoplia armelor
este mult mai vasta, de la arme de manfi,

pana la lasere, impactor de particule,

lasere Catling, lansatoare de rachete, Y

tunuri de haos si altele. Blindajele sunt si h
ele de vreo zece feluri, in ordine cresca- \ •>

toare a capacitafii de a face fafa atacurilor. \ V
Mai multe tipuri de reactoare, tot in ordine W
crescatoare a puterii, ajutfi. la cresterea

numaruluide lovituri ce pot fi incasate de o uni-

tate militara in lupta, inainte de distrugerea

acesteia. Totodata, reactoarele folosite la

unitfi.fi militare de tipul rachetelor planet-

buster due la cresterea proporfionala a supra-

fefei distruse de folosirea lor.

Prin combinarea acestor elemente consti-

tuente, pe masura cresterii puterii lor datorate

descoperirilor stiinfifice, vfi. putefi proiecta

propriile prototipuri, pentru a crea apoi unitaf

i

militare tot mai capabile. Atat la nivel tactic, cat si

la nivel strategic, posibilitafile deschise de aceastfi.

modalitate de concepfie a trupelor sunt enorme.
Accentuez pe o inovafie in Alpha Centauri - aparifia

unitfifilor de artilerie, ce pot executa foe la distanffi.

de doufi. pfi.trfi.fele, pentru a slabi dispozitivele

I
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inamiculul. Un alt aspect care m-a bucurat nespus este

acela ca unita^ile militare pot fi upgrade-ate prin simpla

cumparare a upgrade-ului. Nu sunt necesare minuni
gen Leonardo's Workshop pentru asta.

Inzestrarea trupelor cu abilitatea de a folosi nerve
gas pod-uri este considerata de celelalte fac^iuni ca atro-

citate. La fel si utilizarea planet buster-elor. Dovezile

de atrocitate pot determina celelalte fac^iuni sa se alieze

in a te razui de pe suprafa^a planeteil Moralul si puterea

trupelor sunt direct proportionate cu gradul lor de
pregatire. De la nivelul green (necopt) putandu-se
ajunge la eel de elita, si apoi de comando. Cu beneficiile

de rigoare. Care devin semnificative intr-un tip de lupta

deprins de catre oameni din confruntarile cu ...

Aborigenii

Doua sunt „vieta$ile" ce dau de cap colonizatorilor.

Fauna de pe Alpha Centauri, alcatuita din colonii de

mind worms, §i flora reprezentata de ciuperci. Cel mai
tare deranjeaza la fica^ei viermii, care au capacitatea

de a semana panica in unita^ile militare, de a le paraliza

reac^iile, §i a le distruge in final printr-un asalt mental
devastator. Cu cat este mai experimentata, cu atat mai
mare este sansa ca o unitate militara sa reziste

coloniilor de viermi.

Prin capturarea intamplatoare a unor colonii de
viermi, acesteapot deveni unita^i mihtare proprii. Dupa
descoperirea Centauri Empathy, se pot chiar creste

colonii de viermi de catre oameni. Cu timpul, prin
studierea acestor coloni, se poate inventa arma psihica,

precum si blindajul psihic, folosibile ambele de catre

unita^ile umane. Ciupercile sunt la inceput nefolo-

sitoare, ba chiar stanjenesc, pentru ca un teren infestat

cu ciuperci este practic de nefolosit de catre oameni.

Odata cu deprinderea ecologiei centauriene, ciupercilepot

deveni surseimpoptantede hrana, minerale si chiar energie.

Indisolubil lega^i prin echilibrul a tot ce este viu,

viermii si ciupercile pot determina apartyia constiin^ei

planetare. Adica, pot duce la transformarea intregii

planete intr-o fiin^a inteligenta, constienta de propria

sa existen^a si putere. §i mai ales de paduchii umani
care ii deranjeaza echilibrul ecologic. Daca nu menajezi
ecologia planetei, exista o „buna" sansa ca intr-o zi

aceasta sa-ti toarne in cap un potop de pe urma caruia

nivelul oMfcului planetar sa creasca la un nivel

catastro^E ;• tunci, adio ...

• Victo'rie

Pe langa obisnuitul procedeu de a invinge prin
indigestie planetara, Alpha Centauri mai ofera trei cai

de a termina jocul ca premiant cu coroni^a. Cea mai
bine punctata este victoria prin Transcenden^a. Privita

ca reaJizarea suprema a unei civiliza^ii,prin Transcen-

den^a se poate accede la un nou stadiu in dezvoltarea

omenirii, care astfel poate ca nici nu va mai fi omenire.
Pentru a invinge prin Transcenden^a, este necesara
completarea unui Proiect Secret, care proiect consuma
insa enorm de multe resurse. Este vorba de Ascent to

Transcendence, care nu poate fi inceput inainte de
completarea altui proiect, Voice of Planet.

Victoria diplomaticspresupune alegerea ta ca Lia*er

Suprem al planetei, intr-una din sesiunile Consiliului

Planetar. Acest Consiliu Planetar este instan^a in care

fac^iunile se manifesta politic si economic, oferind

posibihtatea de alegere a unui jucator ca Guvernator
Planetar, sau de adoptare a unor rezolu^ii privind to-

pirea calotelor glaciare sau, dimpotriva, obstruc^io-

narea luminii solare pentru scaderea nivelului ocea-

nului planetar - din motive ecologice, fire§te.

Va/ut, jucat, placut

Luat de tsunamiul placerii de avavorbi despre acest

joe plenipoten^iar (I), un eveniment gameresc major,

am uitat de restrictive spa^iului tipografic. A§a ca ma
grabesc spre sfarsitul acestui articol, desi as mai avea
o capita de lucruri sa va spun ... As mai putea sa va
povestesc despre zecile de Proiecte Secrete (care nu
mai au numai efecte unilaterale, unele dintre ele

afectand mai multe laturi ale evolu^iei), despre zecile

de descoperiri stiin^ifice si base facilities ce pot fi

construite in urma lor, despre samd, samd. Jocul este

mai vast, mai complex si mai bine realizat grafic decat

Civ, dar ...

Dar, parca, daca lucrurile noi din acestjoe ar fi fost

aplicate pe si legate de „§asiuT si istoria Civ-ului, adica

daca ar fi fost un Civilizationm (incepand de la Facere),

§i nu Alpha Centauri (incepand dupa Lansare), ar fi

fost mult mai bine. Avem un joe nou si bun, dar am
pierdut cu aceasta ocazie o IDEE. Da^i-mi Civilization-ul

inapoi, domnule Sid Meierll

Technical data

Gen:

Strategic turn-based

ProducStor:

Firaxis Games
Distribuitor:

Best Computers
Telefon:
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Un RTS in toata regula in care actiunea se

bazeaza pe viteza gamerului de a analiza

problemele §i de a fi un bun strateg.

nca de la apari$ia primei versiuni

Myth: The Fallen Lords gamerii

din toata lumea au fost placut

impresionati de calitateaacestui RTS
realizat de cei de la Bungie. §i cum
jocul a cunoscut succes in randul
gamerilor, firma realizatoare s-a

gandit sa mai produca inca un joe de

acest gen, pe nume Myth II: Soulbli-

ghter care este mult mai reusit ca

prima versiune. Chiar daca exista

destul de multe asemanari intre cele

doua jocuri putem spune ca Myth n
aduce totusi ceva nou, ceva cu care

nu ne-am intalnit in prima versiune.

Oricum, in aceasta versiune au fost

introduse zece unita^i noi, inca 25 de

nivele de joe in modul single-player

si cateva har^i care ii vor ajuta pe
veteranii acestui gen atunci cand
joaca in multiplayer. Asta nu
inseamna ca Myth II poate fi rulat

doar de cei care sunt tari in RTS-uri.

Dimpotriva, acesta poate fi o adeva-

rataexperienta in domeniuljocurilor

de strategie si pentru un gamer care

joaca pentru prima sau a doua oara

un RTS. Fara a risca sa fiu subiectiv

pot spune ca Myth II: Soulblighter

reprezinta mult pentru lumea
jocurilor de strategie. Inca de la o

prima privire putem sa observam ca

cei de la Bungie au lucrat cu mare
aten^ie cand au realizat Myth II:

Soulblighter. Astfel, ve^i putea
observa umbrele real-time, casele,

pomii, reflexiaapelor si chiar diferite

toane ale vremii. Exista momente
cand ve^i auzi strigate de durere ale

inamicilor tai sau urlete de victorie

ale razboinicilor tai. Binein^eles, nu
putea sa lipseasca zornaitul
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armelor care lovesc si secera tot ce intalnesc

in cale. Cel mai misto si in acelasi timp macabru
este faptul ca dupa o inclestare armata pe
campul de lupta ramane o balta de sange, dar
si mai multe „mezeluri" si cevamaruntaie arun-

cate rasfirate ici si colo. Ce sa mai vorbim, un
adevarat macel.

Un MYTH devenit realitate!!!

Chiar daca atunci cand ve^i juca Myth II

ve^i avea probabil un sentiment de deja vu, cele

25 de misiuni noi va vor face sa uita^i treptat

aceasta senza^ie. Cel mai mult imi plac misiunile

in care trebuie sa omori tot ce intalnesti in cale.

Probabil pentru ca nu trebuie sa-mi for^ez

creierul prea mult. Cine stie? Oricum, si cele-

lalte tipuri de misiuni sunt interesante chiar

• £>* • 4

. te chinui mai mult sa le duci la capat. Poate

, astfel satisfac^ia finala va fi mai mare. Nu
poate, ci in mod sigur va fi mai mare. Fiecare

unitate din acestjoe cu excep^ia celei cu numele
Forest Giant are ca^iva razboinici noi fa$a de
versiunea precedenta. Oricum, s-a incercat ca
diferen^a de putere dintre unita^i sa nu fie prea
mare si sa depinda de abilitatea gamerului care
le conduce si de modul cum le organizeaza.
Fiecare unitate trebuie folosita in func^ie de
tipul si modul de abordare a misiunii. Astfel, o
unitate cum este Dwarven Mortars, unitate de
artilerie, nu va avea ce sa faca intr-o lupta de
aproape. Unele misiuni vor fi legate intre ele.

Astfel, daca intr-o misiune pierzi un numar
considerabil din trupele tale, in urmatoarea
misiune va trebui sa faci fa^a dusmanilor doar
cu ce ^i-a mai ramas din efectivul de unita^i.

Binein^eles, aceeasi regula este valabila si

;. Asa ca luptele se pot desfa§urape ploi torenfciale si pe vanturt
ternice, pe viscole si ninsori cat si pe ceata. Aceste caprieii ale

smii iti vor afecta sansele de supravietuire. Cel mai misto este

jnci cand bate un vant puternic si sagetile trase de arcasii tai se

due dupa cum le taie capul. La fel ca si in versiunea precedenta,
exista mai multe tipuri de misiuni care se pot pot juca in optiunea
multiplayer cum ar fi: Body Count in care va castiga acela care are
cele mai purine victime, Last Man on the Hill in care castiga acela
care flutura steagul armatei sale primul pe deal sau Capture the
Flag. La o prima vedere Myth II: Solblighter pare identic cu prima
versiune. Gameplay-ul nu s-a schimbat prea mult, in afara de
adaugarea unor unita^i si a unor harti noi. Interfa^a a suferit si ea
cateva modificari, fund cevamai complexadecat laprima versiune.

Finally...

Cam atat se poate spune despre ac^iunea jocului. Insa sa stiti

ca ar mai fi destul de multe lucruri de men^ionat. Daca ^i se pare
ca A.I.-ul calculatorului este prea bland sau prea dur cu tine atunci
po^i sa caul^i prin Internet niste gameri care sa fie pe masura
puterilor tale. Cei pe care ii da imagina^ia afara din casa isi pot
crea propriile scenarii si misiuni. Aici pot alege tipul de teren si

condi^iile atmosferice. Fiecare obiect realizat in 3D a fost restilizat,

iar designerii au adaugat o noua textura, cu niste culori mult mai
bine alese, care putem spune ca are claritatea unei fotografii. Vei
putea vedeacum se oglindesc pasarile in apa si umbrele obiectelor

pe pamant. Este aproape imposibil sa va relatez despre toate
trasaturile, bune si rele, din Myth II. Ramane ca cei care nu au
rulat acest joe pana acum, sa il joace si sa isi faca propria parere.

Ca orice firma care se respecta si care ^ine ca realizarile sale sa
cunoasca succesul pe pia^a, cei de la Bungie Software au lucrat

deosebit de mult la acestjoe pentru caacesta sa aiba un cover story,
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Grafica
Cei de la Bungie au realizat o grafica excelenta. S-au

facut imbunata^iri considerabile in ceea ce prive?te

realizarea cladirilor si a terenurilor. Noile personaje au
fost flnisate pana in eel mai mic detaliu. Cel mai mult
impresioneaza modul in care au fost alese culorile. De
asemenea, s-a lucrat mult si la realizarea castelelor si a
navelor, iar inclestarile de pe campul de lupta coloreaza

iarba in rosul sangelui scurs din victimele razboiului.

Interfata
Este mult mai buna in comparable cu versiunea

precedenta.Au fost introduse in meniuljocului maimulte
comenzi care sa usureze munca gamer-ului. Camera de

control este acum mult mai usor de utilizat. Oricum,

manualul de utilizare al jocului este destul de explicit si

va ofera destule informal ajutatoare. Insa sunt convins

ca dupa cateva misiuni va ve^i obisnui si ve^i cauta
provocari din ce in ce mai dure care sa va puna mintea la

incercari grele.

Gameplay
Unita^ile noi care au fost introduse precum si noile

trasaturi ale acestora fac ca ac^iunea sa fie mult mai
complexa. Asta inseamna ca aten^ia gamerului trebuie

sa fie mult mai ridicata pentru ca orice greseala il va

costa scump. Gamerul care cunoa§te si versiunea
precedenta va fi placut surprins de modul in care cei de

la Bungie au combinat vechile unita^i cu cele noi, fapt

care ii va face sa se simta oarecum ca acasa. Oricum, de

data aceasta AI.-ul este mult mai performant si va va da
ceva de lucru pana ve^i reu§i sa terminal o misiune.

Sunet
Sound-ul din acest joe este pur si simplu bestial. Ve^i

putea auzi sururul raurilor, ^ipatul strident al §oimilor si

urlete intimpul luptelor. Sunetele din naturaau fost vizibil

imbunata^ite. Cel mai mi§to este sa ii auzi pe solda^i

vorbind si chiar daca nu sunt prea multe dialoguri, cele

existente sunt destul de bine realizate.

Dificultate (A.I.)

Aceia dintre voi care credeau ca misiuni mai grele ca

in Myth: The Fallen Lords nu exista, ar trebui sa se mai
antreneze pu^in, pentru cavor avea mult de lucru. Ce imi

place cel mai mult este faptul ca sepune accentul pe inteli-

gen^a §i capacitatea de a lua decizii a gamerului, ceea ce

inseamna ca este o lupta directa intre gamer si A.I. insa

nu va speria^i, pentru ca vechile unita^i au cateva trasa-

turi imbuna^ite, iar trupele sunt deosebit de abile. Acest

lucru combinat cu pu^ina bunavoin^, va vor ajuta sa va
descurca^i atunci cand ve^i incercasaterminal o misiune.

animate si sound de cea mai buna ealitate.

Ceea ce impresioneaza este efortul depus de

aceasta firma de a realiza un produs de calitate.

Myth II: Soulblighter a fost indragit de foarte mul^i

gameri si cred ca to^i au ajuns la concluzia ca se

poate realiza ceva mai deosebit care sa merite sa

fie jucat. Cred ca pentru mutyi Myth a reprezentat

un nou LEVEL in domeniu jocurilor de strategie.

At mai fi destul de multe de spus, insa cred ca un
joe trebuie in primul rand jucat pentru a in^elege

despre ce este vorba. Myth II: Soulblighter, cu toate

defectele si calita^ile lui, este unjoe destul de placut

pentru orice gamer, oferind provocarile atat de
mult dorite de gameri.

tutu s,
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Lucrurile nu s-au schimbat prea mult... sau eel putin

nu indeajuns de mult pentru ca o noua lume, mai buna,

sa se fl formeze... Deci, este nevoie de o noua
aventura, de un nou erou! Fallout 2 (re)incepe...

Iata, oameni buni, ca tot ceea ce

este de calitate trebuie sa alba o

continuare, de sperat, mai buna.

Fallout 1 a fost RPG-ul anului 1997.

Acest lucru este dovedit clar de toate

premiile pe care le-a otyinut mai pe
toate continentele, in mai in toate

revistele asa ca Lev&l. Fallout 1, in

cazul in care nu a^i avut ocazia sa-1

juca^i, este de-a dreptul bestial.

Ac^iunea, povestea, umorul negru si

filmele sunt super tari! FaJlout2vine
si el sa continue si sa dezvolte po-

vestea... numai povestea, pentru ca
restul a ramas neschimbat. Muzica,

grafica, stilul de prezentare sunt
identice, s-au schimbat orasele §i per-

sonajele, a mai aparut o ma§ina cu
care sa faciture pe harta §i mai exista

posibilitatea sa pleci cu vaporasuL

Mai peindelete...

Povestea

este esen-

Vialul. Lumea
nu s-a schim-

bat de loc in vii-

torl Totul ajunge

sa fie sfarsit de un
razboi nuclear devas-

tator. Tot ceea ce omeni-

rea a reu§it sa creeze de

atata timp este ras de pe suprafate.

pamantului, iar cei ce reu§esc sa
supravie^uiasca nu prea se mai pot

numi oameni. Istoria spune ca
inainte de a se incepe un razboi nu-

clear s-au creat o serie de Vault-uri,

adicani§te orase subterane, constru-

ite cu cap, orase capabile sa adapos-

teasca un numar limitat de oameni
pe o perioada indelungata de timp.

Tu, eroul, ai avut norocul ca parin^ii

tai sa facfi. parte dintr-un grup de
oameni care au intrat in Vault 13.

Problema este ca water chip-ul s>a
dat duhul §i tu nu prea ai de ales si

trebuie sa incepi cautarea altor

vault-uri de la care sa procuri un
astfel de chip. Dupa multe §i pericu-

loase aventuri, ajungi in cele din

urma sa gasesti chip-ul atat de
necesar semenilor tai. Te intorci in

vault, dar se pare ca overseer-ul

(conducatorul) este ingryorat de un
posibil atac din exterior. Aceasta
frica este intemeiata, dat fiind faptul

ca in peripe^iile tale ai men^ionat la

mai mutyi oameni loca^ia vault-ului.

Cum ni§te mutan^i i§i fac de cap prin

orase, devine evident faptul ca
trebuie sa le faci de petrecanie daca
vrei sa fi sigur ca nu vei avea
probleme. Zis §i facut... Faci cale

intoarsa la vault, dar stupoare din

noul Conducatorul se apuca sa-^i

explice ca, vezi doamne, tu nu mai
esti tu si ca pustietatea prin care ai

hoinarit atata timp te-a schimbat §i

ca reprezin^i un pericol pentru cei

din vault. Ergo, va trebui sa te cari

din vault §i sa te indrep^i incotro

vezi cu ochii. Ajungi la un sat

protejat de niste canioane si im-

preuna cu cei din vault care s-au

decis sa te urmeze pui bazele unui
mic sat (trib). Dupa 80 de ani incepe...

Fallout 2

Au trecut 80 de ani §i satul

se confrunta cu mari probeme.
Copiii sunt bolnavi, recoltele nu
sunt fertile, animalele sunt pe
moarte §i singura scapare vine de
la disk-ul pe care il avea ancestorul

tau, disk care pomene§te deunGECK
(Garden ofEden Creation Kit). Misiunea

care-^i revine este sa gasesti acest kit

§i, cu ajutorul lui, sa salvezi satuL Aven-

tura incepe! Noi personaje sunt pre-

tutindeni, ac^iunea te asteapta si ea
peste tot. In cele din urma gasesti

GECK-ul si dai sa te intorci in satul

tau, dar... clapa. Se pare ca ni§te tipi

dintr-o organiza^ie paramuitara au
aterizat cu niste ehcoptere §i ^i-au

rapit satul. Uite a§a incepe partea a

P^HHRHSkV* \*m
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doua in care tre' sa-i gase?ti pe ai tai

§i sa-i salvezi. Pentru asta va trebui

sa rezolvi o serie de alte probleme
care mai de care mai ale naibi. Va las

pe voi sa vede^i ce §i cum urmeaza.
Pana atunci sa ne uitam la...

Detaliile tehnice

In primul rand conteaza grafica...

din nefericire in acest domeniu nu
se inregistreaza nici un progres
semnificativ. Singurul lucru sunt
poate unele detalii lucrate cu mai
multa aten^ie. In rest, Fallout 8 a
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ramas la fel ca versiunea precedents.

In schimb, a crescut complexitatea

jocului in sine. Exists, posibilitatea sa

joci de partea binelui sau de cea a
raului. Dupa ce rezolvi anumite
probleme sau omori anumite creaturi

sau dusmani primesti niste puncte de
experien^a. La un anume numar de
puncte vei trece la un nivel superior

de experien^a, vei avea posibilitatea

sa alegi un fel de bonus, un fel de skill

care te va ajuta in aventura ta. In

plus, personajele care te vor urma si

ajuta in aventura vor evolua si ele

odata cu tine. §i pentru ca veni vorba
de aceste personaje, trebuie spus ca
acum vei avea un control mai mare

asupra partenerilor tai. Vei putea sa
le spui la ce distance, sa stea

de tine, ce arma si ce armu-
ra sa foloseasca, cind sa se

vindece si tot asa Au apa-

rut arme noi si mai devas-

tatoare. A mai aparut si un
nou grup de oameni: trafican-

^ii de sclavi. Acestia nu sunt
prea indragit in unele orase, dar

asta nu inseamna ca nu pot sa

traiasca pe unde vor. Aten^ie

mare la ceea ce face^i prin joe

pentru ca totul va afecteza
prestigiul; omora^i un copil si ve^i

vedea afise cu mutra voastra prin
oras, face^i-va slaver si o sa ffyi privit

cu rautate in anumite locuri, in scbimb

face^i o fapta buna si

ve^i deveni erou.

Muzica este un
alt element cheie in

joe. Aceasta creeaza

atmosferasi ostein

concordats, perfects,

cu locurile prin care

bantui^i. In plus,

secven^elevi-

deo sunt de

bunacalitate,

iar atmosfera si

povestea va vor acapara cu totul...

atunci sa vede^i voi la ce se refers.

expresia .timpul zboara". _
SeJifC
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Distribution
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^ J

Technical data
i
Sr J

tfts

M Pentium

Li
[Windows 9 5

71



DTTDCQ

^^^-M^Fu3^
Anul de gratie 2259... La fiecare 5000 de ani o poarta se deschide intre dimensiuni.

Lumea are nevoie de un erou. Destinul Universului se afla in mainile voastre.

Exista patru elemente esen-

^iale care sunt necesare
pentru men^inerea vie^ii pe

Pamant. Acestea sunt: apa, aerul,

focul si pamantul. De mii de ani

clanul Mondoshwans a reusit sa
protejeze pietrele sacre ce reprezinta

elementele esen^iale vie^ii. In inima
New York-ului anilor 2259 locuieste

Vito Cornelius, un preot care a primit

cevadinin^elepciuneaMondoshowans.

Acestia 1-au pregatit pe Vito sa in-

tervina in men^inerea pacii si vie^ii

pe planeta noastra. Cornelius este

singurul care cunoaste locul dintr-un

templu egiptean in care cele patru

elemente trebuie sa fie puse laolalta

pentru a stopa raul ce apare o data

la 5000 de ani. Insa, pe langa cele

patru pietre sacre, mai este nevoie

de inca una, pe care va trebui sa o

gastyi. Oricum lumea are nevoie de

un erou, iar acesta este Korben Dallas

un fost soldat, decorat cu nume-
roase medalii.

The fate of universe is now in

your hands!!!

Ac^iunea jocului este simpla.

Trebuie ca impreuna cu Korben sa

porni^i in cautarea celui de-al

cincilea element. Insa treaba nu este

foarte simpla, deoarece in drumul
vostru ve^i intalni o mutyime de dus-

mani care au ordin sa va opreasca.

Tocmai de aceea ve^i avea nevoie de

un arsenal incredibil pentru a putea

face fa^a acestora Pe langa armele

pe care le ve^i primi pe parcursul

jocului, ve^i mai avea posibilitatea de

a lovi dusmanii cu pumnii si picioa-

rele. Prima problema pe care va
trebui sa o rezolva^i este activarea

procesului de materializare a fru-

moasei Leeloo. In timpul acesta va
ve^i ocupa de garzile din Nucleolab.

Odata terminata misiunea,

ve^i merge mai departe.

Ve^i primi o arma mai
puternica numita ZF1,
care va fi perfecta pentru

uciderea mutan^ilor. Apoi

va trebui sa merge^i la

Astroport si sa dezacti-

va^i bombape care aplan-

tat-o Zorg. Munca va fi

ingreunata de faptul ca

Vito Cornelius este rapit,

iar voi va trebui sava ocu-

pa^i de eliberarea acestuia

Insa Korben va fi ajutat

de Leeloo, o extraterestra,

care se pare se va descurca

pretty well. Dupa ce va fi

readusala via^a de Korby,

aceasta va trebui sa
evadeze din Nucleolab.

Astfel, impreuna cu
Korben, Leeloo va lupta

pentru salvarea Paman-
tului din mainile raului.

Did it! Done it! Save it!

Grafica jocului este destul de
reusita. Cei de la Kalisto au incercat

sa realizeze unjoe in care sa regasim
atmosfera din filmul cu ace-

lasi nume. Pentru aceastaau
folosit o paleta de culori

foarte variate, cuumbre, re-

flexii ale luminii si o textura

ce ne prezinta un oras al

secolului XXIII. S-a incercat

chiar realizarea unei copii

cat mai fidele dupa perso-

najele din film si intr-o buna
masura le-a reusit. Pentru

acest lucru Kalisto a primit

ajutorul dm partea doamnei

H61ene Giraud, membru al

echipei ce a realizat filmul

The Fifth Element. Muzica
este de asemenea deosebit de
reusita, existand 12 teme
muzicale compuse de muzi-

cienii de la Kalisto. Una
peste alta The 5th Element
este un joe bine realizat din

toate punctele de vedere,

care dupa parerea mea,
merita sa fie jucat.

KSiU S*mU
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leria
I nul di ntre cei mai vechi producatori

si distribuitori de jocuri pentruPC

Istoria Sierra incepe pe la

nujlocul anilor 70, cand a fost

' fondata sub immele de On-Line

Systems de catre.Ken Williams.

Primul lucru facut la noua companie

a fos,t transformarea intr-un joe de
' ^.ventura a unui scenariu scris de

Roberta Williams. Intitulat Mystery-

House, a fostrprimul joe de acest gen

creat, iar modul in care textul a fost

. iiabinat ou. avQntura a constituit

baza de la oare au p'lecat celelalte

jocuri de aventuracreate dupaaceea
In 1980 On-Line Systemsdevine Sierra

On-Line, Tar-cartierul general va fi

mutatxLm Los Angeles in Oakhurst,

CalifornM,. Imediat dupa aceea
Roberta^ Williams a creat eel de-al

douea joe al ei, The Wizard and the

Princess, care a avut un succes.

enorm. Anii care au urmat au fost

un lung sir de succese pentru Sierra.

Cea mai populara serie creata de

-oompanie., King's Quest, sparge
- toate recordurile §i-se-umple de
"• medalii sipremii Internationale. Prut

- cele peste trei milioane de copii

vandute, Roberta Williams a devenit

uhuldintre ceimai binevazu£ designeri

din industriajocurilor. Acum, Sierra

Inc., are in stoc cateva dintre cele mai

bine vandute serii, crea^ii ale unor
" designeri de prima clasa:-Al Lowe
(Leisure Suit Larry), David Lester

(Lords of the Realm, Caesar), Jane
Jensen (Gabriel Knight), David
-Kaemmer(Indy Car, Nascar Racing),

'JeffTunnel (Thelncredibie Machine)

si Randv, Dersham (Trophy Bis"s).

In 1989, Sierra loo,, a scos pe

pia^a un numar de ac^iuni devenind

» astfel companie publica, iar, ca
* urmare, la sfarsjtul lui martie 1995

t a daclarat un profit net de peste 80

_ 74 Livil .
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de milioane dolari, iaB numarul de

angaja^i a crescutf pana la 700. Prin

oumpararea unor producatori sL.dis-

» tribuitori-de jocuri si $rjn deschi-

derea de noi filiaje in Japonia si
.

Marea Britanie, Sierra,a devenit unul

dintre cei mai mari distribuitori de

jocflri (pest« 50 de $ari).'Achizi£lile

facute de catre Sierra in ultimii ani .

nuaufacut altcevadecat s&osonsolidpse
poztyiape pia^ajocurilor de orice gen,

. softului utilitar si de divertisme,nt.

Dynamix, fondat&in 1984 de Jeff

Tunnel si Damon Slye, producea
'jocuri pentru distribuitori de renume
ca Electronic Arts, Actiyision sau

Mediagenics*La pu^in timp dupa ce

a fost incorporata*de Sierra in 1990,

Dynamix s-a apdc,at de lucru la

jocurile Stellar 7, A-10 Tank Killer,

binecunoscutuf Red Baron, Aces# of

the Pacific si Aces over Europe. Pe
' l&nga acestea a mai produs Heart of

. China, Rise of the Dragon, The In- -

credible Machine siJbcurile"de fotbal

american? baseball si pescuit distri-
" buite de Sierra Alte firme ce au fost

'

cumparate de.Sierfasunt Bright Star

Technologies (1992), Cocktel -Vision

(1993), Arioh Software (1996), Im-

pressions Software cei care au
produs Caesar, Lords of the Realmjji

High Seas Trader (1995)„ Papyrus
Design Group'gi SubLogic (to$ in

1995), air in 1997 Berkeley Systems.

Pentru eficientizarea activita^ii

Sierra Inc. a fost impar^ita in cinci

subdivizii:
t .

•

'Sierra Atr&ctions se ocupa de

jocurileproduse de BerkeleySystems

si o parte din' cele produce de Dyna-

mix si se adreseaza celei mai mari
paturi de gameri. Dintre jocurile"

lansate amintesc seriile Hoyle.'You

Don't Know Jack si After Dark,

precum si toate board-game-urile

lansate de Sierra */

' SierraFXare ki-sarcinajocurile

produse deYosemite Entertainment,

§i aduce publicului poate cele mai
tari licence scoase de Sierra. Ca.sa

va vede^i ca nu minf, amintesc doar

pateva dintre ele: Babylon 5, Quest

for Glory V: Dragon Ffre si Police

Quest: SWAT 3. Dintre proiecte, eel

mai interesant pare,Navy SEALs.

Sierra Sports, cum v-afy si dat

seama, distribuie titlurile care au ca

subiect central spertul de orifce gen,

.Seriile Nascar Racing si Cart Racings

sunt deja celebre, ca si jocurile pro-

duse de Dynamix, Football Baseball,

Trophy Bass si Skiing. Printre

•titlurileice vor fi lansate anul acesta

se regasesc Nascar Racing 3, Base-

ball Pro 99 si Golf Pro. 99. «'
^

* Sierra Studios ereierul compa-

nie!, are pe langa sediul din Bellevue,

# Washington inca trei filiate in- Boston,

Cincinnati si Londra-' Aici lucreaza

to^i ve*beranii "pe care; i-am amintit

mai devreme: Roberta Williams', Al -

Lowe, David Lester si Jane Jensen.'

Ca urmare, tilturile" scoase pe pia^a

sunt cele mai tari: Half-Life (Valve),

Homewerld'(Reira), Kingis Quest:

Mask of Eternity, Gabriel Knight HI:

Blood of the Sacred, Bldbd of the

Damned, Return.-To Krondor (Pyco-

technix) si Caesar ni (Impressions).

"UltimaEierraHo&e, nuesteatat

de importanta pentru gameri, de-
' oarece distribuie soft „fcasnic", adica.

.pentru gradinarit si alte activit&^i

jjpmestice.

aD^s
«*£&}

>*:
,
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review special

ocul care a dat o noua dimensiune imperiului rom

oate mult,i dintre vol va
chinuit,! acum sa terminal
campania din Caesar 3, insa

nu stiu ca^i isi mai aduc aminte de
predecesorul acestuia Caesar 8.

Una dinte bijuteriile lansate de Sierra

si eel mai bun joe de pan& atunci al

celor de la Impressions, iata ce a
constituit CaesarS. Minunatele palate

consulare, forumurile din marmura
si colosseumurile din piatra faceau

jooul placut nu numai pentru eel

care-1 juca ci si pentru chibi^ii din

jur care priveau. Pe langa asta,

evenimentele speciale erau ampli-

ficate cu ajutorul unor secvent^e ani-

mate destul de reusite si dragut^e.

Un imperiu pentru oricine

In Caesar 8 preiei rolul de gu-

vernator al unei provincii romane
pe care trebuie sa o conduci spre

prosperitate, atat la nivel de oras

cat si la eel de provincie. In oras

construiai drumuri si cladiri si

aveai grija s& ai educate, distract^ie

si for^a de munca indeajuns. In
provincie construiai, minele,
fermele, porturile si un fel de case

de schimb pentru negustori, pe care

le legai prin drumuri de oras.

Pentru ap&rare puteai construi
ziduri si garnizoane pentru

Multe din elementele care 1-au

facut faimos pe Caesar 8 se vor
reintalni si in Caesar 3. In ambele
jocuri valoarea terenului pe care se

vor ridica loouint/ele are o impor-

tant^ cov&rsitoare. Unele lucruri

precum situarea in raza unui
teatru poate ridca valoarea
terenului, pe cand situarea in

apropierea unui atelier, de exemplu,
o va scade a. In Caesar 8 armata era

construita automat in funct^ie de
resursele si fondurile alocate. Cu
acestea te puteai plimba prin
provincie pentru a ataca hoardele

de barbari sau rebeli care marsa-
luiau spre orasul tau. Cand in pro-

vincie patrundeau armate straine

it.i trimiteai cobortele §i legiunile s-o

intampine. Atunci cand cele doua
armate se intalneau fyi sarea in ochi

un ecran din care puteai sa alegi cine

s& conduci armatele in lupta: tu sau
calculatorul. Daca vroiai sa-t^i

etalezi telentele de general, iti

apareau cele doua armate fa^a in

fat^a. Dfideai ordinele de rigoare

dup& care porneai ceasul, oricand

puteai sa opresti cursul luptei si s&

dai noi ordine. Ce mi-a ramas
pentru totdeauna in minte sunt cele

doua filmulet,e scurte de la sfarsitul

bataliilor. Centurionul care ridica

victorios spada in cazul victoriei

armatelor romane sau acelasi

soldat ce dupa ce ridica sabia cade

strapuns de o sulit^a atunci cand
inamicii sunt victoriosi.

Lansat la concuren^a cu
SimCity 2000 al lui Maxis, Caesar

8 a reusit sa se mentina in topuri.

Chiar daca lupta a fost dura,
concurent/a t^in&ndu-se aproape,
Casar 8 a ramas acolo sus mult

O" *Si

— — snn ffi

.,„„ ...

timp, in special datorita elemen-
telor specifice pe care altejocuri nu
le ofereau: posibilitatea de a con-

duce un imperiu in sistem campanii,

managements unui oras si al unei

provincii si luptele. Dintre asema-
narile cu SimCity 2000 amintesc
aceeasi interfat^a simpia si usor de

folosit si advisor-ii care in Caesar 8
apar sub forma Senatului.

Dar cea mai buna dovada a
succesului pe care 1-a avut Caesar8
este faptul ca mitul roman a fost

dus mai departe, imbunatat.it

bineint^eles, prin Caesar 3.
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Hey foxy! You want to see my chest hair! It's curly and blond!

Ah, femeia! Pai cu ea sa nu te

pul c&...Hei...alo...sase cavine
baiatu cu niste bagaboante

categoria intai! Da'., ave^i peste
op'sce ani ca, cica asa ar cam trebui?

Daca nu, sa-mi veni^i cu ^idula
semnata de mami si de tati ca ave^i

voie sa privtyi! Insa sunt sigur ca o

sa vrea si tati sa se uite pu^in la

fomeile lu' Larry, ca este si el barbat,

nu? Da, da a^i auzit bine, golanul
aista de Larry nu s-a potolit de loc si

toata zaua umbla dupa gagicu^e

care mai de care mai nebunatice. Cfi,

bine zice vorba aia: unu pentru bani,

doi pentru sou, trei pentru fetele care

misca din... Poposim deci intr-o alta

poveste de dragoste cu strigaturi ale

lui Larry-boy care sta cu nasucul
numai intre eel din stanga si eel din

dreapta. Asa ca nu mai incarca^i

factura telefonica cu apeluri la 01/

89 89... si juca^i Larry 7. Satisfac^ie

garantata!!!

Come get some!!!

8e pare ca de data acesta norocul
1-a lovit direct in moalele capului pe
pretenul nostru Larry, care pleaca
intr-o croaziera a iubirii trupesti la

bordul unui vapor plin cu fomei
(women), bagaboante si petarde. §i

binein^eles capitanu' nu putea fi

decat o superba blonda naturala (eel

pu^in asa pare) cu numele de Capi-

tana Coapsa (Capitain Thigh) si

credeti-ma ca i§i merita numele pe
deplm. Imagina^i-va un astfel de loc

in care vezi la tot pasul tot felul de
nCaroserii" care mai de care mai
misto si dotate cu niste „faruri" si

„planetare" care te fac sa te misti

fara ca ceilal^i sa observe. Asta e,

doar suntem si noi oameni. Pe langa

doamna Capitana, mai sunt si alte

pi^ipoance cu care Larry o sa se

harjoneasca. Acestea au niste nume
care seamana probabil doar printr-o

simpla coinciden^a cu numele unor
staruri de film: Victorian Principles,

Dewmi Moore sau Jamee Lee Coitus.

Oricum, Larry va trebuie sa stie sa

se descurce intre atatea femei ca de
nu i se vor urea in cap si vai de el.

I can't get enough!

De data aceasta, cei de la Sierra

au realizat un joe deosebit in care

umorul si buna dispozi^ie sa fie

principalele atuuri. Grafica este

asemanatoare desenelor animate,
insa gagicile sunt deosebit de bine
realizate dand jocului o imagine
erotica. Laisure Suit Larry 7 este

astfel realizat meat te lasa sa i^i

pastrezi fanteziile si sa te gandesti

cam ce s-ar fi intamplat. Insa ceea ce

trebuie sa in^elegem noi, barba^ii,

este faptul ca dupa trenuri si femei

sa nu alergam niciodata. De ce?
Raspunsul este deosebit de simplu:

VIN ALTELE! Asta nu inseamna ca
nu trebuie sa profitam cand se iveste

vreo ocazie. Cel pu^in asa ac^ioneaza

prietenul nostru Larry. Oricum, cred

ca nu exista vreunul din noi care sa

nu fi avut propriile fantezii erotice.

Probabil ca aceasta croaziera pe care

o vom face cu Larry ma' man, ne va
ajuta sa ne transformam aceste
fantezii in realitate VIRTUALA (V.

R.) sau macar ne va descre^i frum)ile

si ne va lumina mingle bolnave de
atata inva^at Asa ca: go get them,
boyslll
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HOT BABES!!!
Capitain Thigh

tipa very, very
blond, hot §i sexy care

este capitanul vasului de

croaziera cu care pleaca

Larry. Prietenul nostru

nu va mai putea sa-§i

bucure privirea si... cu
aceasta faptura, pana
cand nu va casttga toate

jocurile din concursul
Thigh's Man Trophy. Insa, dupa ce va ca§tiga

concursul, capitaneasa il va invitape Larry in camera

pentru a-1 convinge CU ORICE PRET sa o ajute intr-o

problema delicata. Binein^eles, prietenul nostru este

un gentleman si o va ajuta.

Victorian Principles

Vicky este o bibliote-

cara superba (8045-70)

pe care Larry ova intalni

binein^eles, la biblioteca.

Aceasta tipa te va ajuta

§a cagtigi competi^ia
LoveMaster 2000 a§a ca

ai grlja sa o rasplatesti

cum trebuie. Oricum,
Vicky va avea grija sa nu utyi ca te-a ajutat candva

Nailmi and

Wayoncha

Sunt doua tipe, ma-
ma §i fiica. Impreuna
formeaza un duo faimos

de muzica country.

Acestea doua se afla in

vacan^a si sunt hotarate

sa stea cat mai retrase

din cauza unui scandal

din timpul unui concert.

Larry va afla despre acest scandal citind un articol

dintr-o revista. Oricum Larry va discuta cu ele per-

sonal §i va afla cate ceva despre concertul pe care

acestea il vor sus^ine pe vapor.

Dow mi Moore

Larry se intalneste

cu Dewmi in timpul unui

concurs de la Casino Crap
CompetitionAceasta ii va
cere lui Larry sa mearga
impreuna in cabina ei

pentru ajuca Strip Liar's

Game. Este vorba de un joe deosebit de interesant in

care fiecare trebuie sa ghiceasca zarul celuilalt, iar

eel care ramane fara bani va trebui sa renun^e la

cate o haina de fiecare data cand pierde. Gandi^i-va

pu^in, daca pierde Dewmi?l?

—x Jamee Lee Coitus

This gorgeous girl

este un fost model care

acum a devenit designer

de moda. Larry va primi

un belet de la aceasta tipa

in care ii spune ca il

asteapta in spatele scenei. Acest lucru il va ajuta pe

amicul nostru in Best Dressed Competition pentru a

avea un scor cat mai bun.

Drew Baringmore

Another hot babe,

Drew este o scriitoare

faimoasa pe care Larry
va avea placerea sa o

cunoasca. Aceasta va
dori sa aiba o discut/ie

„aprinsa" cu Larry in L
camera sa, deoarece ea
nu poate ie§i din camera pentru ca nu prea are ce

imbraca SaracutA... Ce rau imi pare pentru ea..

Technical data

(.en:

Sexy action

Producator:

Sierra

Distributor:

Sierra

I O Mb ||
Window. 95 II 1|B
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iQF MAGIC

a inceput un mic detaliu

tehnic: are nevoie de 390 de

. MB pe hard pentru a rula fara

CD si daca instalalrea dureaza mult
aveti o muzica de fundal superba
precum si tot felul de imagini din joe

destul de bune. Aga cum ne-am
obisnuit cu majoritateajocurilor, ele

incep cu o mica poveste despre joe.

iar daca realizatorii sunt intr-adevar

tari, ei pun aceasta poveste sub
forma unui filmulet. De aceasta data

este voi'badespre o poveste fantastica

bine realizata, cu personaje mistice,

impletite intr-o atmosfera magica.

Taramul pe care se desfasoara
actiunea se numeste Urak si este

alcatuit din opt regiuni: Life, Death,

Order, Chaos, Fire. Water, Earth, Air.

multime de constructii impanzesc

taramul reflectand prin arhitectura

Si utilitate specificul regiunii in care

este situata. Cea mai importanta
piesadin fiecare regiune este templul

care decide daca ai sau nu controlul

asupra regiunii respective.

Din start regiunile sunt sub
magia neagra a lui Balkoth, un print

al intunericului, al carui scop suprem
este de a stapani i ntreg Urak-ul, lucru

realizabil doar daca detine controlul

total asupra celor opt regiuni. Sin-

gura sansa de a elibera ^inutul este

uciderea lui Balkoth. Po^i alege unul

din cele trei caractere existente: un
luptator, un magician si un hot.

Actiunea jocului nu se axeaza
numai pe magie si eventual lupta, ci

va exista un razboi ascuns in care

-\ ~\
;

fiecare va incerca sa acumuleze cat

mai multe cunostinte din toate

domeniile, prin aliante politice, prin

acumulare de informa^ii chiar si

prin intermediul spionajului. Daca
fara unitatile militare nu vom reusi

sa terminam jocul, asta nu inseamna
ca celelalte elemente sunt mai pu^in

importante in atingerea scopului:

tronul Urak-ului. Va trebui ca in

momentul adunarii unei armate sa

pui oamenii care te-au ajutat la inceput

in lupta si au capatat experienta sa-i

pregateasca si sa-i antreneze pe cei

noi pentru a face fata armatei
intunericului. Pe cat este de impor-

tant in joe stransul banilor, pe atat

de covarsitoare este puterea regala,

fara de care s-ar putea ca tot ceea ce

a-ti facut sa se prabuseasca. De ce?

Pai, cu banii cumperi unitati militare,

antrenezi soldati, cumperi cristale,

ba chiar si faima, insaputerea regala

te ajuta in interiorul regiunii sa
men^ii populatia mul^umita sau eel

putin sa ai un anumit control asupra

ei, iar in afara grani^elor este hota-

ratoare in relatiile diplomatice si

comerciale. Sa nu uitam ca diplo-

matia si comer^ul sunt o latura im-

portanta a jocului: poti stabili rela^ii

cu celelalte regiuni, ceea ce inseamna
ca vei duce tratative cu ceilal^i juca-

tori pentru a negocia schimburi de

bunuri, schimbul sau acumularea/

vanzarea de for^e militare sau chiar

vom putea angaja sau oferi spre inchi-

riere un oras, care dupa o perioada

sa ni se returneze. Referitor la magia
din joe avem de-a face cu o gramada
de vrajitorii.

Una peste alta, Lords of Magic
este un joe dragu^, care la vremea
lui a avut ceva fani, dovada si faptul

ca de curand a fost lansat Lords of

Magic: Special Edition.

Technical data

Strategic turn-based

Producator:

Impressions

Distribuitor:

Sierra



Ked Haran
Cine nu a pilotat un avion din primul Razboi Mondial

sa ridice mana? Bun, voi cititi urmatorul articol.

review speciaspecial

Ceea ce avem in fa^a este un
simultor vechi, deci nu tebuie

sa va astepta^i la o grafica

bestiala sau explozii spectaculoase,

ceva care sa ne lase inmarmuri^i.

Acest simulator incearca sa ne creeze

imaginea unui aparat care a zburat

pe vremea razboiului, fara a pune
accent pe grafica mediului inconju-

rator. Pamantul deasupra caruia

zbori este o in§iruire de patra^ele

verzi, rosii, maronii, toate ameste-

cate la un loc si puse pe un landscape

format cat de cat din dealuri si

campii, dar faraase face diferen^a intra

o campie si o bucata de pamant arat.

Sa revenim in aer, la o inatyime

destul de mare. Misuneainceputa de
mine (un fel de quick mission) m-a
aruncat intr-un avion la care se

vedeau al doilea rand de aripi in

partea de sus a monitorului §i cu

doua mitraliere pe bord. In general,

un simulator de zbor este bine sa se

piloteze cu unjoystickpentru a reusi
sa controlezi avionul, cu tastatura

este un co§mar. Am incercat sa-1

pilotez cu tastatura dar fara nici o

sansa. singura data cand am
reusit sa-1 stabilizez fara sa ma
prabusesc, am fost ciuruit de un

avion inamic care se pare ca nu avea
probleme cu controlul avionului.

Dar sa va spun cum incepe jocul.

Odata instalat se porneste un fil-

mule^ care te introduce in atmosfera

acestui simulator. Despre ce este

vorba? Doua avioane se „fugaresc"

in aer. grafica bestiala si mi-am zis

ca cei ce au facut jocul au creat ceva

grozav, asta pana m-am uitat mai de

aproape §iam observat caera de fapt

un film adevarat in care apar ca niste

OZN-uri doua avioane vechi. Deci

intr-un film adevarat au „desenat"

doua avioane, care dupa o scurta

urmarire printre norii pufosi care

umplu ecranul, eel din spate da
drumul la o rafala de gloan^e care se

infing fara probleme in carliga

primului avion, acesta pravalindu-se

cu o dara frumoasa de fum in urma
lui.

Starsit u I filmului,inceputuljocului

Un lucru bine gandit in joe este

generatorul de misiuni care creeaza

o varietate de scenarii cu multe si

diferite ^inte de atins, ca sa nu mai
vorbim de oponen^i, care vor despica
cerul impreuna cu noi. Putem alege

din 20 de tipuri de avioane precum
si steagul sub care sa zburam: englez,

francez, german, american. Este de
la sine in^eles ca aici nu vom avea
de-a face cu radare sau armament
modern. Sa nu uitam ca pe vremea
aceea pilotul avea un avion si doua
trei mitraliere instalate pe el, cu
ajutorul carora incerca sa doboare

adversarial. ^^^^ ^^tf
Ceea ce incanta in acest joe este

realismulcare te incearca in momen-
tul in care pui „piciorul" in avion.

Vei sim^i cfi, este un aparat fragil, c&

nu-1 po^i supune oricaror manevre;

vei auzi cum in momentul in care

vrei sa faci' un looping avionul

trosneste din toate incheieturile, de

parca se opune unei manevre care

ar putea a& duca la prabugirea lui.

Te vei sim^i ca un pilot in filmele

vechi care se chinuie sa traga de

maneta parca sa o rupa, §i nu
reuseste sa stabilizeze avionul

pentru ca pur si simplu aparatul nu
poate face asemenea manevre.

Asemenea predecesorului sau,

Red Baron II incearca sa redea cat

mai fidel atmosfera inceputului de

secol, din prisma celor ce si-au pe-

trecut via^a la bordul unor aparate

de zbor, care au dat nastere epocii

luptei aeriene.

Ik*
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An epic of miniature

proportions

Dupa ce a socat publicul cu
„Toy Story" in 1995, Walt
Disney Pictures si Pixar

Animation Studios coboaralanivelul

solului siin subteranele acestuiapentru

avaprezenta o noua aventura plina de
fantezie si umop, cea de-a doua mare
realizare a lor - „A Bug's Life". Cu
ajutorul umorului debordant, perso-

najelor simpatice si efectelor spe-

ciale, acest film ne dezvaluie o lume
fantastica si... nevazuta, populata cu

insecte de toate marimile si toate

formele. „A Bug's Life" este regizat

de John Lasseter, un pionier al ani-

ma^iei computerizate si de^inator a
doua premii Oscar.

Pornind de la clasica fabula a lui

Esop in care greierele vine sa

cerseasca mancare de la furnici,

echipa de create a lasat imagina-

^ia sa zburde, dand o noua
fa^a si un deznodamant
neasteptat povesti-

rii.Via^anuede-

loc roz pe Ant
Island. In fie-

care vara o

banda de gre-

ieri, condusi

de infamul
Hopper, na-

valesc in cc-

lonia furni-

-W cilor cerand

^^^ o por^ie con-

yfa sistenta din

^L£ rodul mun-
)M cii grele de-

^ - puse de aces-

tea din urma
si in general pentru a face zile negre

pasnicei comunita^i a furnicilor.

Eroul nostru, Flik, iese din tiparul

80 LlVIL

obisnuin^ei si se hota-

raste sa caute ajutor in

afara coloniei. Din in-

tamplare, sau din gre-

seala, angajeaza o

trupa de circari cu
ajutorul carora sa

lupte impotriva gre-

ierilor. Furnicile si

trupa de circari sej

pregatesc pentru'
dramatica incles-

tare cu greierii.

Cand planul lui Flik

iese la iveala, ac^iunea

si comedia se deruleaza
furtunos in timp ce acesta ^
incearca sa-si salveze colonia si

reputa^ia. Pentru a insufle^i si a ""^^]
personaliza insectele, au fost che-

ma^i unii dintre cei mai aprecia^i co-

median^i pentru a le imprumuta
vocile. Dave Foley (din NewsRadio),

Julia Louis-Dreyfus (Seinfeld), Brad
Garett (Dragul de Raymond), Bonnie

Hunt (Beethoven), Richard King
(Nebun dupa tine) sunt doar ca^iva

dintre cei mai cunoscu^i publicului

roman.
Prin 1994, cand proiectul „Toy

Story" era aproape terminat, John
Lasseter si echipa sa au inceput deja

sa se gandeasca la urmatoarea pro-

duce. Idea le-a venit in timpul unei

mese de pranz, cand Andrew Stan-

ton si Joe Ranft au inceput o conver-

sable aprinsa pe tema fabulei „Greie-

rele si Furnica". Imagina^ia a luato

razna si s-a ajuns la diferite scenarii

posibile dintre care una era cea in

care, greierele fiind mult mai mare
decat furnica, se hotaraste pur si

simplu sa ia mancarea de care avea

nevoie. Un film ce avea ca personaje

Martie 1999
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principale insectele a intrat in discu^ie si ideeaa fost aprobata unanim.
Pentru o perioada au devenit entomologi amatori, si au adunat toate

informa^iile posibile cu privire la furnici si greieri. Cand Lasseter a
sugerat ca ar fi de un real ajutor sa vada lumea prin ochii insectelor,

Cone si directorul artistic Bob Pauly au confec^ionat „Bugcam". Aceasta

minuscula camera video atasata la capatul unui ba^ a fost plimbata

prin flora si fauna locala. §i nu au trebuit nici sa faca vreo calatorie

costisitoareprin cine stie cejungla, au gasit toate informa^iile necesare

si inspira^ie in propria gradina. Una din cele mai grele sarcini a
producatorilor a fost aceea de indepartare a sentimentului de respin-

gere pe care oamenii o au in general in ceea ce priveste insectele. La
Pixar lucreaza o mul^ime de angaja^i care au o adevarata fobie a
insectelor. Ceea ce doreau producatorii era ca publicul sa indrageasca

personajele filmului, singurul loc in care si-au permis mai multa
libertate au fost greierii, care in calitate de bad-guys puteau arata

mai oribil. Au fost studiate documentare precum „Microcosmos" §i

..National Geographic", exper^i in miscarile insectelor de la UC Berke-

ley au fost coopta^i, specimene de insecte vii sau conservate au umplut
birourile. Toate personajele au fost mai intai desenate pe hartie sub
directa indrumare a lui Bob Pauley, dupa aceea fie au fost sculptate

modele 3D, fie au fost construite direct in computer. Dupa ce personajele

au fost concepute, ele au intrat intr-un proces destul de complex
intitulat articulare. Regizorii, animatorii §i intreaga echipa

tehnica se Strang pentru a hotari, pentru fiecare personaj

in parte, ce miscari va face si cum le va executa Din acest

moment a inceput greul pentru animatori. Spre deosebire

de alte proiecte, unde o echipa se ocupa de un singur personaj,

aici cei 60 de animatori au lucrat impreuna la toate perso-

najele. Contrar primei impresii, anima^ia pe calculator nu
se realizeaza mai rapid decat cea clasica, intr-o saptamana
de lucru se realizeaza cam 5 secunde de film. Punctul de
plecare pentru animatori a fost studierea locomo^iei insecte-

lor. Cele care aveau sase picioare, ca Dim sau Rosie, au fost

destul de greu de realizat. Spre deosebire de „Toy Story",

personajele nu se mai plimbape o podea perfect plana, ci pe

iarba, frunze, denivelari, si a trebuit sa se aiba grya ca

\ fiecare picior sa calce exact acolo unde trebuie. Numai Flik
"*\ are peste 700 de avars (motion controls) create pentru a

raspunde cerin^elor rolului lui. Un lucru care a dat multa
bataie de cap a fost prezen^a antenelor, cam 30-40 avars

fiind folosite doar pentru ele. Ac^iunea din ^A Bug's Life"

este plasata in natura unde elementele organice §i fara o

forma geometrica bine stabihta domnesc.

munca de peste trei ani este acum incheiata. „A Bug's Life" este

o dovada ca omul, impreuna cu calculatorul, pot face lucruri deosebite.
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I nival. Vccsttitiu a tacutvalurimaiicasa nu spun

tsunami-uli in lumeagamerflor. . . si toateacestea

|xi buna dreptate. Iiste tbaitesimplu deexpbcat. .

.

bug-urflesuntaproapeinexistente.Da' catevatot

siintcaniaitit'satacsieuutiatlicoLnu?

Ce este haios prin Unreal? Din (ne)fericire nimic...

Unreal trebuie spus ca este pur si simplu ireal din

acest punct de vedere. Cei de la Digital Extremes
au facut o treaba de nota zece, iar distribuitorii GT In-

teractive au pus manu^ele pe o mina de aur. Niste mici

bug-uri exista (pentru cele tehnice va recomand sa
aruncat^i o privire in fisierul doc. de pe sidi-ul de luna

trecuta de la Unreal Update si ve^i afla ce corectari s-au

mai facut). §tiu totusi ca ne-atj reprosat (unii) ca nu am
prea scris nimic despre unjoe atat de important in lumea
joacelor. Asa ca, nu ne ramane altceva de facut decat sa

facem un articol cu si despre Unreal si ceva Pun Stuff...

Pentru inceput...

Este vorba de o poveste se-fe in care tu pici cu o nava
pe o planeta. alta treaba interesanta este ca tu,

personajul principal, nu esti un erou, ci de fapt un criminal

care, din nefericire, te aflai pe nava respective. Cum nava
a picat si tu erai pe nava este evident ca esti singurul

supravietAiitor al marelui accident care se va dovedi ca

Dupu cum puti'ii luaric bine obscrva pcrsonajelc din l nrcal

mini in conformitatc cu normclc guvernului dc transparent^,

l.umina trcce direct prin |2ranu' din lata... Buy!

82 LiviL

la pri\ili icpurasul ala... mi sc pare mic sau nu prea sta dansul

|k pamant'.' \rca pruliahil vi sc inaltc la ccr... sa-l ajul cu cu un
Jinn in parica dorsala m ninalc a Irupului... Die hateful nabbil!

nu este un accident... da' asta mai tarziu. Asa deci, esti pe
o nava si ai numai 13% din viat^L In primul nivel nu vei

intalni nici un fel de monstru care sa te atace sau pe care

sa-1 omori. De remarcat este faptul ca nu se pot delimita

foarte clar nivelurile. Totul curge dintr-un loc in altul de

la o aventura la alta. Ceea ce diferent^iaza oarecum level-

urile este perioada de incarcare ajocului. Cand se incarca

este clar ca se trece la un alt segment (se potriveste mai
bine decat nivel). Revenind la primul nivel... o sa bantuitj

pe nava, o sa aflat^i cam ce se petrece in jurul vostru si o

sa va mai vindecatj. Intre timp, dat fund faptul ca nu
avet/i de ce sava fie frica prin nivel, nu uitat^i sava holba^i

bine la graiica de except^ie a jocului. Dupa ce vet^i parasi

nava vetj patrunde intr-unul din cele mai bestiale nivele.

Acum, cand vet^i sta si admira o superba cascada
renderizata de placa voastra 3DFx Dual Voodoo2 (he he
hel), vetj ramane pentru eel putdn o secunda uimit.i de
privelistea ce vi se arata. Daca avet^i putting, rabdare veti

observa tot aici si un fel de bug tehnic de care cu
siguran^a nu vom scapa prea usor, si anume texturile...

luand in considerare ca va aflat/i in aer liber peret4i

stancosi care delimiteaza nivelul sunt de mari proportai

iar texturile se repeta, privesti si... vezi!

tncontinuare...

Revenind la povestea pe care am sa o rezum
cuprinzand esentaalul trebuie sa va spun ca multe nivele

se desfasoara prin interioare de nave spatJale imense,

cladiri care mai de care mai ciudate iar tot mergand asa
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Aici se poalc obscrva tin stiflcl riitacilor... atal dc

riitacilor cfl a dcvcnil o holograma. se poalc Irecc prin

el ca prin bran/a!

in nestire ve^i ajunge si pe o insula... dar nu orice fel de
insula, ci una care se afla in spat^iu. Ei bine, cand ajunge^i

pe insula aceea va recomand din toata inima sa activa^i

cheat-ul Fly si deci sa va lua^i pu^in zborul pentru a
admirapeisajul! Arata super! ! ! De altfel, ar trebui sa face^i

treaba cu cheat-ul de fiecare data cand ajunge^i intr-un

nivel super pentru a admira de la distan^a munca celor

de la Digital Extremes. Nu uita^i sa va binocla^i si la

cerul TreiDi care este si el facut super. Revenind lapoveste

am sa va mai spun doar un singur lucru adica nimic
pentru ca as strica fun-ul. Dar pot sava spun ca va pute^i

astepta cam la tot ceea ce ofera Quake si Quake2 plus

inca de doua ori pe atat plus o graflca eel pu^in la fel de

buna.

Ycchca poveste cu cadavrclc care sunt incxislcntc, sc poalc

Irccc prin clc Icjcr... fara nici o urma dc singe! Bug!

Acum ar ft indicat sa trecem si la acea parte mai pu^in

atractiva ajocului, si anume bubele lui Pentru inceput tre'

sa amintesc de arme... Dupa cateva zile dejoe perpetuu am
inceput sa vorbesc numai despre Unreal cu cei din jur

(inclusiv cu cei care nu in^elegeau nimic... ) pana cand vine
un prea mult iubit coleg si-mi tale macaroana sus^inand ca

vezi doamne, armele nu sunt la fel de misto ca cele din alte

joace, adica nu sunt la fel de spectaculoase si nu par
indeajuns de devastatoare. Acum, oricat as vrea eu sal

contrazic, pur si simplu nu pot, nu pot pentru ca are totusi

dreptate, eu personal sunt mort dupa ceva mai multa
violen^a si deci atrebuit, dupa ceam maijucatcateva nivele,

sarecunosc caarmeleputeau fimai devastatoare simuntyia

ce paraseste ^eava armei putea sa fie mai spectaculoasa

Un alt lucru care a mai atras aten^ia este multiplayer-ul...

cica s-ar putea sa fie totusi mai atracgator si sa creeze o

dependent mai mare, sa nu te saturi de kiliarit pretenul

din bloc. Cu toate acestea in multiplayer exista o faza

care la Quake-urile (inclusiv clonele) de pana acum nu a
existat... urmaritul cu lanterna intr-o bezna frustrant

de intunerica... aaa tot aia. A^i putea sa incerca^i sa-1

urmartyi pe colegu' cu lanterna sa vede^i ce cool este!

In starlit...

Se termina deci si luna asta cu articolul despre Bug-uri

pentru ca ce-i mult nu-i sanatos (stiu ca a^i cerut mai
multe har^oage la articol, da' de unde sa scot atata

^E*i

Ifc^ ^1 E^^Jrl^J

-"MiiKiKEli
9\( ' wl

M^^^y^JS^.jK.
eggr:.----^

g
^^

What arc xiiu lookin' al moron'.'! Take this!

abureaia, mai oameni buni?). Revenind... la Unreal
gasitam una bucata eroare la un nivel cand (s-a intamplat

o singura data cu un salvat asadar nu cred sa fie un bug)

to^i ura^ii ce bajbaiau prin nivel inghe^au (se blocau) cand
ma apropiam de ei. Daca vi se intampia asa ceva, ar trebui

sa profita^i de eroare si sa admira^i cat pute^i bestiile. Tot

la capitolul bug se inscrie si un pui de vacu^a puisor care

a luat-o la goana dupa ce i-am facut de fel din greseaia (?)

vacu^ei mama, ei bine puiul nostru s-a ca^arat pe o mica
stanca si cand ma duceam la el am observat ca ^ancul

stateainaer... cooL.. sfidalegeagrvitatieil In cele din urma
vine faza cu poligoanele si cu lumina In primul rand un
monstru ce se asaza intre tine si o lumina puternica are

mart sanse sa devina transparent, adica o sa va orbeasca

becurile din spatele bestiei chiar prin bestie. Gata Ajungava
pe luna astal Happy Gaming!

Svt.fi*

I).Hi-mi vole sa gbicesc... I)omni|a este M".* si a

sunlcni noi loii cand sislcniul nostril pica-n cap.
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apid f^acsr
Sporturile, de orice tip, sunt genul de joace cu eel

mai mare succes pe PlayStation. Iar cursele, fie ele

de masini, fie de barci, nu fac exceptie.

Va mai aduce^i aminte de Wipeout 2097? A fost

unul din jocurile care au pus temelia unui nou
gen,-cursele extreme. Dintre toate jocurile care

au aparut de atunci incoace, singurul care-1 poate
concura cu succes este Rapid Racer. Primul lucru care

ne izbeste este graflca superba, lucru intalnit mai rar la

jocurile de pe console. Rapid Racer arata ca un joe de PC
cuJSDfx la 50 de frame/sec, §i fara sa intampine nici o

.
.,--- dlficultate la rularea unui joe in dublu. intr-un cuvant,

grafica §i, in special, peisajele sunt mortale. §i, din
fericire pentru noi, Sony nu a uitat totusi ca este un joe

§i trebuie sa ne distram cu el. In consecin^a avem in

mana eel mai tare joe aparut de lanasterea lui Wipeout
£097.

Let's talk about speed

Daca este un joe de curse, e normal sa fie unul in

care viteza sa fie ingredientul principal. Poate la inceput

o sa vi se para ca, totu§i, barcile se mi§ca prea incet si

acea senzat^ie de „plete fluturand in vant" lipseste. Dar
nu trebuie uitat ca in mainile tale se afla o barca, iar

aceasta se deplaseaza pe apa, o suprafat^a nu tocmai
prietenoasa. Valurile, cele obisnuite, dar §i cele create

de ceilalti concurent.i pot da"mult de furca. Oricum, cu
timpul vei putea sa-t^i upgradezi barca facand-o mai
rapida §i mai stabila. Upgrade-urile sunt vizibile in trei

domenii: viteza, accelerat^ie si manevrabilitate. In
momentul in care barca a atins nivelul maxim de up-

grade-uri, alte barci mai... bune vor deveni disponibile.

Sunt anumite curse care nu pot fi castigate decat daca
barca cu care concurezi este dotata corespunzator.
Traseele sunt destul de pretentaoase §i necesita o

practica indelungata pentru a nu esua sau pentru a nu-t^i

zdrobi barca de stanci. ValurDe sunt un element care

trebuie luat foarte serios in considerare, ele putand duce
la situat^ii neprevazute. Pana §i concurent^ii condu§i de

,

hai sa-i zicem, computer fac erori omenesti, in sensul ca
iau curba prea larg sau intra cu toata viteza in stanci.

Nu puteau lipsi bonusurile presarate pe tot traseul. Cele

mai importante sunt cele verzi care pentru o scurta
perioada te propulseaza cu o viteza de nebanuit si cele

albastre care it^i prelungesc timpul. Pe langa acestea se

vor mai intalni unele rogii care nu fac altceva decat sa

ocupe locul celor verzi (in numar de trei), fara vreun
efect asupra comportamentului barcii. Bonusurile
galbene sunt ceva mai complicate. Odata adunate cincT,

i^i vor permite o cre§tere a vitezei maxime ce se va
ment/ine pe tot parcursul cursei. De asemenea, daca ter-

mini pe prima poztyie cu cinci astfel de bonusuri culese,

vei intra intr-un nivel BONUS, unde iara§i va trebui sa

culegi tot felul de obiecte, care it^i vor permite sau nu sa-td

upgradezi barca. In Rapid Racer trebuie sa munce§ti
serios daca vrei sa ai rezultate.
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Printre surprizele pe care le gasim in acest joe este

§i coloana sonora. Toate cursele se desfa§oara pe un
background sonor oferit de Apollo 440 si melodiile

albumului Electroclide in Blue.

Let's talk faster!

Rapid Racer confine sase trasee, cate o versiune de

noapte pentru fiecare §i un mirror mode. Dar surpriza

de-abia acum vine! Daca ai castigat toate cele §ase curse,

vei avea acees la un editor. Acesta tyi va permite sa

schimbi pe ici pe colo designul traseelor. Modul de~
utilizare al acestui editor il vetA putea gasi in manual.

Astfel, Sony a reu§it sa prelungeasca cu mult viat.a

acestui joe, §i, oricum, este o idee demna de toata lauda

Pot concura pe aceeasi consola doi jucatori. In dublu

imaginea va aparea impar^ita in doua, fie pe verticala,

fie pe orizontala. V-am spus ca potjuea doi jucatori? Ei,

bine! Rapid Racerne mai ofera o surpriza. Dac&aTspune^i

de cdt'eva ac'cesorii in plus, poate suporta pana la cinci

jucatori.

Multe ar mai fi de spus. Dar o saJe rezum pe toate.

Rapid Racer este un joe deosebit care ne garanteazSt.o-re

intregi de distraetie. Grafica senzat^ionala §i mai ales"""

viteza pe care o pot dezvolta barcu^ele sunt punctele de

atrac^ie- Nu trebuie sa mai mirepenimeni ca PlayStation
are un succes din ce in ce mai mare, devreme ce a inceput

sa scoata asemenea jocuri.

eUude
Produoator: Sony
Coordonator import:

Sony Overseas Bucharest Office

Tel: 01-2244710
Fax: 01-2244713
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Un carnagiu mctalic?

Apocalipsa? Orice este

posibil in Shadow Gunner.

avan^i cu capul inainte in mylocul luptei

improscand distrugerea in stanga si in

dreapta sau poti sa stai cuminte dupa col^

si sa anihilezi opozitia cu pumnii tai greoi.

Fiecare robot din Shadow Gunner are
propriul set de miscari si reactii, a§a ca ai

nevoie de ceva antrenament pentru a-^i

stapani colosul si ai invafa toate miscarile,

toate astea in ideea de a rezista cu succes
unor inamici din ce in ce mai inteligenti si

mai fortosi. In timpul luptei poti distruge
aproape tot ce intalnesti in cale, insa mare

a plac imaginile futuriste cu bravi razboinici din
metal luptandu-se pana la ultima picatura de
carburant... sau energie? Shadow Gunner ne

pune in armura unui robot al trupelor speciale. Cu acesta
ve^i parcurge trei stagii imense (Snow Canyon, Dock-
yard si The City) fiecare dintre ele avand 15 misiuni cu
obiective foarte precise.

"*V""l

I

Kill and destroy

Ca orice robot ce se respecta, Shadow Gunner este

dotat cu un arsenal impresionant de distrugere. Pornind
de la imensii pumni de o^el sau simple gun-uri pana la

lansatoare de rachete, orice poate fi folosit pentru a
scapa de obstacolele reprezentate de robo^ii inamici.

Avand atatea arme la dispozi^ie, e normal sa ai acces si

la mai multe tactici de abordare a bataliei. Po^i folosi

radarul si sa elimini o ^inta de la distanta, poti sa te
aten^ie sa nu distrugi din power-ups-urile atat de
necesare. Lucru care nu este greu de realizat, avand in

vedere si modul in care func^ioneaza ^inta Ea se fixeaza
de obicei pe eel mai apropiat obiectiv, fie el un robot sau
un simplu container de reziduri toxice. Daca incepi sa
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tragi continuu, tinta va ramane fixata pe acelasi subiect,

chiar daca acesta s-a ascuns dupa o cladire sau un deal

si toata muni^ia ta va atinge doar ceea ce sta intre tine

si inamic. Din interiorul de o^el al robotului tau trebuie

sa indeplinesti cu succes nenumarate misiuni de la

distrugerea unor cartiere generale pana la protejarea

anumitor personaje sau stergerea de pe harta a unor

centre de eomunica^ii sau depozite de muni^ie. Asa cum
se intampla si in viata reala, apararea are un rol la fel

de important ca si atacul. Asa ca trebuie sa culegi orice

obiect care iti creste rezisten^a armurii si incearca sa

supravietuiesti pentru o perioada cat mai indelungata.

Ah! §i ca fapt divers, in unele misiuni, dispui chiar si de

suport aerian. E bine sa stii ca nu esti chiar de unul

singur acolo in linia intai.

Bad ass robot

OK! Sa ne ocupam un pic de robotelul tau. EL este o

masinarie foarte inteligenta si in general asculta foarte

docil de comenzi. Are niste miscari foarte umane si agi-

le, in ciuda aspectului sau greoi. Poate chiar executa

mai multe miscari in acelasi timp, ca de exemplu sa

alerge si sa traga. Daca tot au aranjat problema aceasta,

mi s-a parut tou§i ciudat ca nu poti sa sari in dreapta si

sa tragi in acelasi timp. Bine macar ca este dotat totusi

cu catevami§cari evazive destul de eficiente atunci cand

adversarii isi descarca armele in direc^ia ta. Poti alerga

in cere in jurul adversarului trimitand in acela§i timp

salve naucitoare, po^i merge in zig-zag, mai po^i face

niste „derapaje" dragu^e spre dreapta sau stanga. Mai

incolo cand va fi dotat si cu un jet-pack va putea chiar

sa se proiecteze inspre albastrului cerului pentru o

scurta perioada de timp. Toate acestea impreuna cu cele

zece arme din dotare si un pic de ajutor din partea ta pot

face din Shadow Gunner un adversar de temut.

Un joe de ac^iune si suspans, specific de altfel

tuturor produselor de PlayStation, iata descrierea pe

scurt al lui Shadow Gunner. Daca mai luam in

considerare grafica destul de buna, efectele sonore §i

vizuale impresionante putem decreta fara regrete ca

Shadow Gunner ne va da mult de furca in continuare.

Producator: Ubi Soft Romania
Distribultor: Ubi Soft Romania
Tel: 01-4111093
Fax: 01-4111046
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Un cuvant, doua, trei... inaintc de...

Domnllor, domnllor, sta^i pu^in §1 nu m&na^l,

oa am oeva frumos pentru vol... Aoum cu flrma
Ublsoft v-am obisnuit. V-am obisnuit si ou oasa
Guillemot §1 mai ales ou produsele acestei oase,

care sunt recunoscute pe plan mondial oa fluid

unele dlntre oele mai reusite. V-am faout In oele

din urma cunostin^a si ou gama produselor
Aooes. In fieoare luna aproape oa am avut oeva
de prezentat de la aoeste trei oase si unll dlntre

vol ne-au aouzat oa facem oampanle publicitara

oelor de la UblSoft. Domnllor, vreau sa va spun
rasplcat si o data pentru totdeauna: aceasta
firma ofera niste produse mlnunate siar flpacat

sanu le prezentam. In sfarsit existain ^ara o flrma
de renume care ofera niste produse de o oalitate

extraordinara si nol vrem sa-1 informam pe
oititorul nostru ca exlsta oeva deosebit in (ara
ast a. .. Domnllor, firma TTbiSoft ofera la ora actuala

o eerie din oele mai reusite produse hardware si

acoesoriipentru PC el console launpre^ acceptabil.

Nu putem sa-i treoem ou vedereal Daoa un produs
este reusit si bine reallzat, vol vre^i sa soriem
despre el oa-i prost? Nu putem face asa ceva,

domnllorl Numele UblSoft va fi prezent in revlsta,
atata timp cat aceasta firma va avea produse noi

de oferit.

Pump Action Gun

Noi am tot prezentat produse din gama Acces Line,

dar pot spune ca nici unul din acele produse nu erau
atat de interesante ca acest pistol conceput pentru Sony
PlayStation sau Sega Megadrive. Mai boie^i, asta este

ceva de vis! imi aduc aminte ca pe cand eram copil si

mergeam la mare noastra inghesuiala din Mamaia am
oprit undeva intr-un ora? §i am intrat intr-o sala de
jocuri. §i acolo era o masinarie dintr-asta cu pistol si"

trageai in diversele ^inte ce apareau pe ecranul unui
televizor color marca Ghici-Wbatl Cam asa stau §i

lucrurile cu acest pistol. Singura condyle este sa dispui

de una din consolele amintite mai sus §i de un joe care

sa §tie sa jongleze cu facilitate oferite de chistoletul

Pump Action. Pai, ce sa va zic? Designul aparatului se

aseamana cu ce vede^i prin raioanele de jucarii de prin
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supermarket-uri sau Universale. E fantastic §i oarecum
imi aduce aminte de masinaria pe care o manevrau
judecatorii din filmul Judge Dredd, in care Silvester

Stalone ciuruia tot ce-ntalnea in cale... mai pu^in pisicile.

Asadar, acest dragu^ pistol se poate folosi foarte lejer s>

nluptele de-a razbelu' ale copiilor. Oricum, revenind la

mioarele noastre, de indata ce pui manu^ele pe acest

Pump Action ai o senza^ie de confort si parca te sim^i

mai sigur pe tine §i mai rau. Ah, maiculi^a ce rau sunt,

sunt rau omule... nu te apropia ca mu§c! Pentru a
convinge un joe sa accepte aceasta minunata inven^ie,

va trebui mai intai sa conectezi aparatul la consola iar

apoi la televizor. Tehnica care a dus la realizarea Pump
Action-ului este destul de complexa §i pana la ora
actuala nu au fost realizate multe titluri care sa suporte

acest gen de accesoriu. Pe langa tragaci mai exista un
buton de reload §i un reincarcator cum este eel de la

shotgun-uri. In plus, exista o serie

de butoane pentru foe automat si

reglarea vitezei de tragere. Ma
gandesc ca acest aparat ar fi

minunat in cadrul unor jocuri de
tir sau 1 st person shooter-uri cum
ar fi: 007, Police Squad sau chiar

Deer Hunter. Asadar, dragi posesori
de console, daca vre^i sa pune^i

mana pe ceva care va poate face,

indiscutabil, via^a de gameri mai
interesantaatunci pune^imanu^ele
pe telefon si vede^i cum face^i sa
intra^i in posesia unuiPump Action

de toata frumuse^ea. Va spun ca
merital

Produoator: Guillemot

International

Distribultor: Ubi Soft

Romania
Tel: 01/4111093
Fax: 01/ 4111048
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Race Leader Force Feedback

Da, a^i ghicitl De la firma UbiSoft avem eel mai tare

volan force feedback, dotat si cu pedale, din cate am
vazut si din cate cred ca exista in toata Romania. E
BESTIAAAALLLLLLLLLI In primul si-n primul rand te

lasa perplex designul deosebit al volanului. Se vede din

prima ca ai in fa^a ta unul din acele produse in care s-a

investit extrem de mult timp si bani. §i daca imi da^i

voie, as putea chiar spune ca Race Leader Force Feed-

back este visul oricarui gamer. De ergonomie cred ca nu
mai are rost sa vorbim. Pedalele, in numar de doua, pot

fi folosite in cadrul simulatoarelor auto pe post de frana

si accelerate, sunt destul de departate unele de altele si

pot fi accesate usor si precis. Ambele pedale sunt mari si

opun o anumita rezisten^a la apasare, amanunt ce

contribuie semnificativ la sporirea realismului in cadrul

jocurilor gen NFS in (Electronic Arts) sau Grand Prix

Monaco (UbiSoft). Pe de alta parte, instalarea se face

destul de usor, din pachet facand parte un CD cu ajutorul

caruia aparatul se poate anexa simplu §i rapid.

Adevarata problems, o constituie insa configurarea

celor 14 butoane situate in zona volanului. Toate aceste

butoane au fost in asa fel amplasate meat accesarea lor

sa nu constituie absolut nici un fel de problema. In plus,

mai exista si un trigger cu ajutorul caruia se poate

modifica in timp real unghiul de vedere. Binein^eles ca

prima conditio este ca si jocul sa suporte aceasta facili-

tate. Fixarea de masa se face cu ajutorul unor ventuze,

situate in parte din spate a produsului si cu ajutorul

unor picioruse cu filet care se fixeaza de marginea

biroului, mesei etc. Odata fixat, Race Leader Force Feed-

back este parca sudat de masa. Deci cu aderen^a e clar

ca stam nemaipomenit. Am uitat poate sa va spun ca

volanul se conecteaza la calculator prin portul serial.

Asa ca ar fi indicat sa ave^i un mouse PS/2 pentru a nu
fi nevoi^i sa tot scoate^i mouse-ul si sa baga^i aparatul.

Pentru a verifica cu adevarat calitatile acestui nou
produs de la UbiSoft am folosit doua dintre cele mai

rasunatoare jocuri ale acestui sfarsit de mileniu: Need

For Speed in si Grand Prix Monaco. Chiar prima data

cand am intrat in Grand Prix Monaco, dupa ce am facut

configurarile necesare si am intrat in prima cursa, am
simi^it in volan vibra^iile regulate si linistitoare ale

motorului de peste 700 de cai putere. Apoi, pentru a

verificadaca motorul reac^ioneazaprompt la accelerate,

am apasat brusc pedala si imediat acul turometrului a
sarit la peste 7000 de rota^iipe minut sivolanul a inceput

sa vibreze dintr-o data mai intens si mai nervos. Mi-am
zis ca pana acum totul e bine si ma sunbeam parca in

pielea lu' saracu' Schumacher. §i cursa a inceput!

Accelera^ia pana-n podea si dus am fostl curba la

stanga si volanul a opus rezisten^, de rigoare, o curba

la dreapta, frana si in graba mea am iesit in afara pistei

pe gazon... Ei, s-apai ^in-te nene, sa fi vazut cum se mi§ca

bietul volan in toate direc^iile si ma rasucea si ma
scutura de au inceput dinfrii sa-mi clan^ane §i mi s-o

facut parul maciuci... De acu', mi-am zis ca-i treaba

serioasa §i dupa ce am jucat eu vreo patru ore asa,

minunandu-ma de cele ce descopeream si de cat de reala

mi se parea acea cursa infernala, mi-a venit in minte ca

poate n-ar strica un Need For Speed HI. Zis si facut! Am
instalat NFSIII-ul, am configurat jocul pentru Force

Feedback si hai, nene, la bataie. La fel s-a intamplat si

aici... Asta da via^a de gamer, ba frate. Acum ma pot

lauda si eu ca am condus un Jaguar si o masina de For-

mula 1. Ai un feeling de mori cand conduci la volanul

unui Race Leader Force Feedback.
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Digital Station Shock

Acest accesoriu face parte tot din seria Acces Line

si este destinat consolelor Sony PlayStation. Minunea
tehnica a acestui aparat o constituie cele doua butoane

de foe care func^ioneaza pe baza de socuri. Fiind dotat

cu o serie de senzori, Digital Station percepe loviturile

date de catre utilizatori §i le tranforma in impulsuri

digitale. Mare minune §i tehnica aiasta domne'. In rest,

aparatul nu difera de cele aflate in dotarea standard a

unui PlayStation, insa Digital Station va ofera ceva mai

multa placere in cadrul jocurilor prin simplu' fapt ca

pute^i lasa frau liber nervilor si pute^i lovi cu toata furia

cele doua butoane de foe. Producatorul ne-a asigurat ca

Digital Station este construit solid §i nu vor aparea

cazuri de dezmembrare, numai daca furia depaseste

anumite limite. Ce-i hpse§te acestui aparat este poate

un indicator care sa semnalizeze cand intrece masura
domnul gamer. In rest, toate numai de bine! Bail

Producator: Guillemot International

Distributor: Ubi Soft Romania
Tel: 01/4111093
Fax: 01/ 4111048
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PrefafS pentru parinti

Daca este s& flm directi, vom spune in primul rand
ca „French with Rayman" este un joe platforma 2D,
proiectat sa ajute la deprinderea limbii franceze intr-un

mediu amuzant. Jocul se adreseaza, dupa parerea mea,
unor oopii (poate chiar si adolescen^ilor) carora le face

piaoere sa inve^e limbi strains, ba chiar au deja
cunostin^e destul de avansate de limba engleza Pentru
ca dupa cum poate banutyi deja, Jocul este conceput
pentru un cunoscator de limba engleza care doreste sa
traverseze Canalul Manecii, nupentru un secul de razboi
- ca sa alduiasca vreo jeandarca • ci in scopuri strict

lingvistice.

Pe care le poate atinge intr-un Joe bine conceput,

alcatuit din nivele in care treptat, cu usurica, dar si

distractiv, se poate pur si simplu apropia de frumoasa
limba franceza.

Pentru ca nu ma pot atyine, insa, voi face obisnuita

mea observa^ie carcotasa Daca unui kinder ii trebuie

un joe de acest fel pentru a inva^a limba franceza,

garantat nu va ajunge un Cioran. Cu pu^in noroc, even-
tual, va deveni un admirabil stilist al limbii romane, de
la ghenera^ia pro(cetire). Cam atat cu scepticismul meu
penibil, pe luna asta.

Este recomandabil, eel pu^in pentru inceput, ca
parin^ii sa supravegeze jocul copiilor cu Rayman. Nu
pentru ca ar exista pericolul inghtyirii de catre mititelul

de el a monitorului, tastaturti, mouse-ului sau chiar a
CD-ului (degi o stire CNN care ar anun^a ca un copil de
trei ani din Romania a inghtyit un procesor P II la 4B0
MHz cu cooler cu tot, ar face cinste $arii in care minerii
scot carbune din mine; de ce sa nu scobeasca nenea
doctorul cu bisturiul dupa procesoare, prin tine, copile

cu parul balai ? - scriitorii nostri au o fixate anto-

nesciana, si evita brune^eii). Nu, parin^ii ar fi de folos in

a ajutape cei mici sadeprinda regulile de baza alejocului,

dupa care vor ramane poate uimifri cat de usor se lipesc

mouse-ul de manuka si cunostin^ele de sinapsa
poten^ialului Ionesco.

Rayman se dezlan ( u ic

§i pentru a putea sa se desfasc

capacitate, va folosi alergarea, saritura, hehcopterul (cu

pale din propriul sau par-la^e-plange,cum ar zice Mlrcea),

mersul tiptil, superhelicopterul, pumnul greu si plan-

tatul de flori (I). Ceva o fi la nujloc si cu minerii in treaba
asta, sau mi se pare mie? Dar nu-i vorba de romani, ci de
francezi. Studen^i. Nu la sfarsitul mileniulul, oi al anilor

saizeci. §i nu cade Milica, oi si-a rupt gazometrul ditamai
maresalul ... §i nu i s-a dat, ci i s-a furat ... Pardon, ma
pierdeam in profe^ii eliptice despre timpuri in care

zapezile erau altadata

Cat despre mediul in care se desfasoara acfiunea, ce

sa va mai spun. Sunte^i obisnui^i deja cu inventivitatea

celor de la Dbisoft atunci cand este de asezat Rayman in

context. Avem medii relaxants, de nujloc de natura, adica
de-a dreptul in gradinade legume si fructe, sunt §i pesteri

inspaimantatoare, dar si medii dehcioase (la propriu),

alcatuite din prajiturele si bombonici, in care Rayman
trebuie sa evolueze atent, sa nu-si zdrobeasca creierii

1. Corpul omenese si imbricimintoa
Gisi|i cuvantul dc pc ccran pc care il vcji auzi. Asculla|i dup3 accca

cu aicn|ic ficcarc cuvanl care sc rcfcrS la o pane a corpului omencsc.

si alegc|i corccl lilcrcle cc alcatuicse accsic cuvinlc. Trebuie sa

alegcii, in conlinuarc. loale cuvintcle care nu descmncaza' obicclc
ilc imbrScSmintc.

2. Vacanfele
noufl provocare pentru Rayman! Folosi(i-vS dc putcrile super-

clicoplerului pentru a sau pc vcrbe, si numai pc vcrbc. G3si|i apoi

cuvintele cc descmncaza obicclc pc care lc-aii lua in vacan|3,

3. Sport

(ami auzi luinicle unui spoil. Irclniie sa o iei pe cararca care ducc la

mediul in care se praclica aeel sport. Daca nu in|clegc|i un cuvanl.

l'olosi|i dic|ionarul pus la dispozi|ic de joe.

4. Mancare si luuim ;i

Cc adjective se alia in fraza pc cue o vc{i auzi? CSuta|i in accastS

parte a muntclui. Ce cuvintc descmncaza" lucruri pc care Ic puicti mSnca
sau bea?

5. Casa
c auia|i cuvintele cc au IcgSlurS cu divcrsclc camcrc din casa. Dupa
accca, daca da(i peste un cuvuni ec confine sunclul ..I". prccum in

cuvantul ,.lii". urmaii cSrarea verde, iar daca* nu, pc cca rosjc

6. Aria si cultura

Alcgcti cuxanml cc are IcgSlurS cu muzica sau CU cincmatografia.

Seleclali apui pozelc cc se potrivese CU cuvintele pe care le inlalnili

in calc. GSsi|i loale cuvintele ce bu legaiura cu muzica, cultura sau aria.

7. Cultura gcncrala

Asculta|i cu atcn|ic toalc intrcbSrilc cc \i se vor pune! SSri|i apoi si

apucati inclclc cc con|in rispunsurile corectc. Cc monumente poi li

gasitc in Irania? Apuea|i-va de inclclc ce con|in ras
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MultTmediaL

1. De la litera la ouvant
Alfabetul francez este alcatult din 26 de caractere.

QasUl llterele de pe ecran pe care le ve^i auzi. Apoi, gasl^i

cuvintele dintro slngura sllaba pe care le ve^i auzi. Afla^i

apol cuvintele de pe ecran care con^in „on", precum nbon".

2. Zilele §1 lunlle

Pe ecran sunt aflsate zilele saptamanil in franceza.

Cand ve^l auzi pe una dlntre ele, alege^i-o pe cea corecta.

La fel trebuie sa proceda^i si cu lunile anului. Apoi ve^i

continua cu exerctyii de ordonare alfabeticfi a cuvlntelor,

dupa litera cu care incep. Alege^i cuvintele care con^ln

sunetul „a", precum „chat". Alegeti cuvintele care consul

„oi", cum ar fl „roi".

3. Numerele si ora

Ascultand diverse cifre de la 1 la 10, trebuie sa alege^l

de pe ecran cifrele corespunzatoare. La fel cu numerele

de la 10 la 20. Se continua cu numerele zecllor de la 10 la

100. Apoi, cu ajutorul palarlei fermecate, va trebui sa

aflay modul de exprimare a orei in limba franceza.

4. Culorile

Planteaza saman^a fermecata pe cuvantul ce desem-

neaza culoarea pe care o vei auzi.

6. Anlmalele
Cautand llterele potrivite, descopertyi numele unor

animate, pe care le ve^i auzi sau vedea
6. Famllla

In acest nivel ve^i descoperi denumirile gradelor de

rudenie. Asculta^l cu aten^ie fiecare cuvant si gastyi-1 pe

ecran. Apoi va trebui sa alegeti care din doua cuvinte

aflate pe ecran descriu eel mai bine un alt cuvant pe care

il ve(i auzi.

7. Fruotele si legumele

Aid ve\i gasi numele unor fructe si legume (cred ca va

si astepta^i la asta). Folosind puterile super-elicopterului,

sartyi de la una la alta, asa cum va indica jocul. Vi se va
cere acelasi lucru cu cuvintele la plural. Apol alegeti cararea

care nu confine nici unul din sunetele pe care le ve^i auzi.

8. Strada, scoala

Bine a^l venit in Mun^ii Albastril Trece^i de fiecare

data peste paiarla fermecata, atunci cand o zartyi, iar apoi

cauta^i verbul con^inut in propoztyia pe care o ve^l auzi.

Asculta^i apoi fiecare cuvant si indlca^l daca pute^i gasi

cuvintele corespunzatoare obiectelor aflate pe strada, sau nu.

cazand de la prea mare inal^ime peste o inghe^ata, sau

inflgandu-se prea decis intr-un ornament de marzipan

de pe tortul bunicii. Despre amenin^area bezelelor v-am
spus?

Evident, mizericordioasa zana Betllla i§i ofera si in

„French with Rayman" bunele oficii de antrenor oficial

al reprezentativei Binelui, asigurandu-i lui Rayman,
aiaturi de sfaturi privlnd „ce" §i ncum", o gradina in

care acesta se poate da in petec printre margarete fara

pericolul de a-§i pierde vreo via^a sau de a aga^a vreo

bonificatie negativa. Aici Rayman va exersa alergarea,

saritura, helicopterul, datul cu pumnul §i plantatul

florilor.

Power-ups

Binein^eles ca exista si diverse power-ups in acest

joe, foarte utile si cu func^iuni aparte, dedicate anume
genului educativ dejoe in care categorie se afia „French

with Rayman". Spre exemplu, cand Rayman trece peste

o paiarie pictata in culorile steagului Fran^ei
(carevasazica, rosu, alb, albastru - pentru cititorii nostri

prescolari) o voce din off ii repeta in engleza scopul si

durata jocului pe acel nivel. Daca vedem un semn cu un
bee pe dansul, ne oprim si apasam Fl. Imediat, un
memorator de gramatica isi va face apari^ia,

asigurandu-ne background-ul teoretic necesar
completarii exerci^iului.

Balonasele albastre sunt teribil de utile in

decoperirea altor power-ups. Ele indica indeobste calea

catre o minge cu super putere sau un pumn de aur. La

trecerea prin 50 de balonase albastre, vi se da o via^i. in

plus. Iar daca atingand un balonas auzi^i un sunet mai
ciudat, cu siguran^a va aflafci in apropierea unui power-up.

Foarte simpatica mi s-a parut modalitatea prin care

se poate salva pe parcusul unui nivel din „French with

Rayman". Daca Rayman ajunge la un fotograf, trebuie

sa se opreasca, sa se lase fotografiat, si astfel va fi

salvata situa^ia din joe.

m
Aprig de didactic

Asa dupa cum si era de asteptat, cand este vorba de

un joe dm seria Dbi Kids a celor de la UbiSoft, „French

with Rayman" este o realizare excelenta, care imbina

toate myloacele audio-vizuale puse la dispoztyie de cal-

culator pentru a ajuta copilul sa deprinda elementele de

baza ale limbii franceze. De altfel, pentru cei care doresc

sa afle mai in amanunt alcatuirea didactica a jocului,

prezint aiaturat structura sa, pe cele IB nivele ale

„French with Rayman".
Un lucru este sigur. Daca vre^i ca „aia micu" sa poata

trimite, precum Rabelais de pe oli^a, ravage dragaiase

intr-o franceza frusta catre tinerele congenere, „French

with Rayman" este un bun inceput.

7K<vtiu&
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Multimedia

Am fost placut surprins in momentul in care pe masa mea a aparut un nou pachet multimedia

produs de Zane Publishing. Dar surpfiza cea mai mare consta in subiectul pachetului - viata

opera §i vremea lui Shakespeare? r (~

..

r

r M
r

r
r

c
ai ales cand este vorbade un asemenea subiect,

nu-1 pot patrunde de^. dreptul, ci simt nevoia

de a ma apropia in rotocoale largi, subiective.

Daca a^i citit cartea fra^ilor Strugat^ki, .Picnic la

maEginea drumului" Sau alp vazut ecranizarea lui

Tarkovski dupa aceasta carte, sti^i deja ca drumul drept

este eel mai periculps. InZona, po^i /S^rea ^inta drumului

tau la cinci metri, dar sa ocolesti 20 de kilometri pentru

a o ajunge. Zona Shakespeare este nu /mai pu^in
extraterestra, si de aceea cu greu-ma incumet sa o

parcuEg. Poate ca s-a scris prea mult pe tenia Shake-

speare, poate,ca tot ceea ce s-a scris este iriutil, opera lui

' traie§te prin'sine, si nu necesTta zbaterea sterUS/a cate

'unui mar^om de cultura in a pune lipitori negre pe
dansa, pentru eXtragerea/adevarului ultim despre
crea^ia shakespearianasi decantarea in tomuri cu aro-

me universitare a esen^elor pSLe. yfl?i de aceea cu gr^u
ma incumet sa.0parcurg ". Am cititmare parte din piesele

sale (multe Hi limba de origine, in excelenta edi^ie

Hntegrala Oxford.'care s-a gasit si la noi cu pre$

subven^ionat), sonetele le-am citit in traducere (totusl,

sunt al nalbii de grele), §i zaivea nu am nici o tragere de
inima sa trantesc o introducere inteligenta in articolul

/ meu, avandu-1 ca obiect pe Shakespeare. §ti^i, genul acela

de introducere pseudo-culta (sau poate chiar mizerabil

de culta) in care ni se explica in termeni de specialitate

si in cuvinte alese cum sta treaba cu „marele maestru

r
...". Dar trebuia sa ziefceva, nu ma simt capabfi sa emit
direct descriereaprodusului, si dup-aia sa ma semnez in

josul paginii. Mai ales cand am un asemenea subiect.

r r r C f r
Apropierea de Shakespeare

Acasta cred oa este scopul pachetului multimedia
„The Shakespeare Collection" produs de Zane Pubhshing.

r
c r

<
<~

(sau de generate „pent)?a") , in care nu^avem prea^mult

timp la dispozi^ie pentru ..., aaaa ..., pentru nimic. Drace,

iubi^i ceta^eni, inchide^i tele"vizorul si porni$i calcu-

lator^! f ^~ '

Pachetul „The Shakespeare Collection" este in princi-

pal alcatuit din trei CD-uri, fiecare dedicafc-integral unui

,subiect anume. f | f c
Primul dintre acestea se refers la via^a, operasi

vremea-lui William Shakespeare. Pe acest CD ve^i putea

descoperi arta lui Shakespeare in /5iosirea limbii engleze

{^ pentru a surprinde atat intrigile, firul epic, oat si

caracterizarea personajelor, in rabduLatat de specific aL- C

r

c

r

teatrului. Cum este §i firesc, aceastaprezentane include
'

rQ sumedenie de fragmente din-opera dramaturguhu^"'
comentarii §i o impresionanta selec^ie de SJ2 sonete.

f-
Foarte atract(v mi s-a parut modul in care pe CD-ul

,
'MTime, life Se works" este conturata Epoca de Aurfa

fejphgurlle actuate, un^tfel de proaus, este in bu^a^ Anga^ -m timpul reginei Elisabeta^ ye^^i aiCi multe

I

r

r

masura o ejfcelenta sursa de informa^ie aSupraQui
Shakespeare, ?i ^e doasupra foarte rapid si usor de
^similat. Sa nu uitam ca ne aflanfin agitatele vremuri
televizorale ale lui ^Alo, alb, copii §i fra^i degenera^i"

m r
illiamShi$ Workcsof William bhakefpearc,

<»ntaihingallhisQ)mcdics> Hiftorics, and
Tragedies :TnicIyf« forth, accordingto their firft

r

o%jojnjLU

.

TheNames of chc Principal! Aftors
inallchefePlayes.

r

r

C- 9

iRjdtri'B»b*Jge.

fobn HcnutnngSi

tAKguftneTbittp.
r

\ m

SvmxKjilburnt.

UpberttAmin.

mllimOJUcr.

f r

., multa muzica de epoca si comentarii istorice.

Cel defdl doilea CD este intitulat „Shakespeare's Lon-

don". Banuiesc ca nu este nevoie de traducere. Se poate

Centura, cu ajutorul coh^inutului acestui CD, o imagi-

ne nu numai clara, dar si foane vie a lumii inxsafe a
trait sfcreat Shakespeare. Un timp care a fost martor al

victoriei navale a Anghei in lupta cu Iavtncibila/Armada
'spaniola, dar si al amurgului Renasterirengleze, ce a
urmat mor^ii reginei Elisabeta. ' _

..Shakespeare's London" ne poarta inapoi in timp.

i^in anii 1585-1615, unde putenirbbserva via^a zilnica in

Londra in cape Shakespeare a inflc^rif ca afito'r si autor

dramatic. Aici putem asculta o selectie de autentice

cantece de epoca elisabetana, ce subliniaza dragostea

pentru muelca imparta§ita de Shakespeare si publicul

sau. r (^ r r C
Al treilea CD cpn^inut in. pachetul „The Shakespeare

f

Collection" se numeste ^Shakespeare's Theatre". Este

locul in care ye^i afla despre Teatrul Globe, gazda trupei
r

de teafceu a lui Shakespeare. Oarecum surp^inzator, se

intra in amanuntele ,vietii din preajma scenei,
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f

c
exphcandu-ni-fie locul si rolul fiecarui component al unei

,fcrupe, ^Jfiiar si al personalului tehnic, ca sa zic asa/"

Tot aici ni se expliea felul in care- Shakespeare a

rsu~sit sa foloseasca structura de scene multiple a

Teatruhii Globe pentru a realiza uimitoare efecfo€

teatrale. §i cu toate acestea, chiar daca decorurUe erau

somptuoase/§i vestimenta^ia la fel, -mult era nevoie sa

consumfe autorul din energia creativitatii pentru a'reusi

^a dea spectatorulGi senza^ia/aceea de via^a, de for^a *—
dar si de gingasie a luerarilor sale. Senza^ia aceea care f
fyi spune ca piesele lui Shakespeare nu sunt „supte din

deget" (.de la Toma Caragiu cetire). f
Pe acest al treilea CD vom da la o parte cortina

istoricejor teatre lortdoneze. Vom intalni pe Richara
1 Burbage, pe Edward ATleyn si John Ldwin/actoricelebri

ai scenei elisabetane, sau pe Cristopher Marlowe §i Ben
Jonson. colegi de breaela dramaturgical lui William

Shakespeare. -. (~ g* (~~

C^ (~ MulSmXiaL

Sper oa am reu§it s& va contureaz in acest articol

^maginea de seriozitate si bun gust pa-care mi-a lasat-o

aceasta „The Shakespeare Collection". Atat ca materiaf
didactofiJ, cat' si'pentru simpla bucurie casnica a- con-

tactului cu opera shakespeariana, /fhe Shakespe
^Collection" rules! ^

§i mai aproape de/Shakespejire

DupSTcum poate ca a^i observat, nvam ab^inut in

aeest articol de Ufa face apreciepi asupra operei si valorii

lui Shakespeare, eventual irrmaniera in care inghit bas-

tonul unilde se imba^osaza explicand despre Emlnescu,
spre exempfu. '' '

in,ideea apropierii/naturale, de ce nu aparent bcoli-

toare de ceea ce poate fi pentru noi razonan^a cu
Shalfespeare, va rogiSa nu pierde^i din vedere anumite
faceri muzicale inspirate din opera dramaturgului. Este

vorba mai ales de versiunile muzicale ee~pomesc de la

„Romeo si Julieta", compose da-Hector Berlioz, de

r

r

r

c

_
Ranforsare documentary
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Intarit cu ..Webster's New World Dictionary" (artfahd

rpeste i50.000 de intrari, plus 1 1.000 de puvinte si expresii

americane), cu „American Cpncis! Encyclopedia'^
^""pachetul „The Shakespeare/Collection" este o foarte

reusita sursa de docume'ntare in ceea ce jJftveste-viataL-

si opera^lui Shakesperare, si rfu nunrai, cjScci prm
mijloacele hipertextului putem explora multe alte

informa^U; chiar despre subiecte conexe sau colateraler

Adauga^i la aceasta si „Barron's Book Notes" i^'urfghid

printre intrigile si personajele a paisprezece din piesele

lui Shakespeare Xinclusjand „Romeo ^si Julieta",

| „Macbeth", „Hamlet" „Regele LearV^Dthello", sau^Visul

unei nop^yie vara").

Ceaikovski si de Prokofiev. De cd'nu, poate, as adauga
aici coloana sonora a filmului lui Zefirelli. §i operele lui

'VeEdi- nPalstaff^-si „Othello". Sau creatjia oelui care avea'

numai 17 ani atunci cind a com|Jus „Visul unei nopl^i de

vara" - Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Midt mai expresive si mai fertile decat o lucrare de c
exegeza literara, toate aceste faceri muzicale pline de •

^viata sunt o punte'catre Shakespeare. Dealtfel, eu cand

aud cuvantul cultura, scot qa^tile din buzuriar, (fid le

pun pe urechi si dau mifzica maLtare. Foarte tare. Fie ca ^
• ascult Orlando di Lasso, sau Chemieal Brothers. ^^.

Chiar p?in titlul acestui articol, luat din iiaa dihtre /~

scnerile regpetatului Ion Baiesu, am incercat sa inspir

cititorului o idee simpia - §ecspir nu este un bun al uiiuT ^~
grup de intelectuali rasa^i, ci al nostru al tuturor, al

oamenilpr din popor. Al oititorilor de Level, de ce nu?
Consiiieraii „The Shakespeare Collection", din plin*^ ^

/'Tlustrata cu muzica de epoca, ca pe o buna invitatie la a

restabili legatura cuacele cotloane ale fiin^ei voastre in r *~
care nu aduc lumina. nici radiourile, nici televiziunile,

si nici publica^iiWde factura ^oifierciaiaT -^ [
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Sebastian (un alt oarecare fan LEVEL) -

Bucuresti

Salutl

Este prima oara cand va scriu. Primul LEVEL
pe care 1-am cumparat a fost numarul din ianuarie

1999. Vreau sa zic ca am aflat o mutyime de lucruri

din el... despre jocuri! §i daca s-ar putea sa martyi
rubrica de Pun Stuff ca-i beton (cred ca nu-i vorba
de loc ci de idei, nu...?).

Marfa si CD-ul - plin numai cu surprize. Gata
cu lauda, ca prea multa strica, sa sti^i. Sunt un
gamer nu inrait, ci unul cat se poate de normal. Am
cateva intrebari despre placa mea Voodoo Rush...

la care cred/sper ca-mi pute^i raspunde ( a da, §tiu

ca-mi ve^i spune caasaceva nu se mai fabrica, dar...).

Am sa va dau cateva informa^ii despre
calculatorul meu (poate conteaza):

AMD-K6-2, 300 MHz, 32 MB RAM, placa grafica

o §titi, etc. (cred ca-i destul, nu?).

Intrebari:

1. Cum §tiu ca placa func^ioneaza? (§i-mi ve^i

spune sa incerc jocuri care merg pe 3Dfx).

2. Cejocuri care ruleazape3Dfx imirecomanda^i?
Ei, gata.. Nu vreau sa va bat la cap cu aceste

intrebari. Vreau sa va mai dau ni§te sugestii si

cerin^e la adresa LEVEL-ului.

Sugestii:

1. Prezenta^i mai multe jocuri de strategic din

perioada mai veche (sau au murit dinozaurii, grecii

stravechi §.a.m.d.).

2. Mai vreau sa aud (sa vad... care-i diferen^a?)

si de Incubation Missions sau acest joe s-a blegit

rau de tot (ca mie-mi place mai mult!).

Cerin^e (ale mele... numai ale mele...):

1. Pune^i niste postere cu Carma n si NFS m.
2. Mari^i rubrica Fun Stuff (ma scuza^i ca ma

repet, dar ^in neaparat)

3. §i neaparat (dar foarte neaparat):

„Jump To The Next LEVEL!".

Cred ca revistavoastra se apropie sa fie o revista

completa (foarte, foarte...)... asa ca va urez succes

CYP - Botos.ani/Bucuresti

Hello therel

Sunt un student la DREPT in Bucuresti,

insa din Botosani, care va scrie pentru ca in

ultimul timp il preocupa cum arata revista si ce

confine CD-ul (deoarece o cumpar). imbunata^ire

cred ca s-arputea facerenun^and laatatea poze, postere,

ce ocupa pagini intregi fara nici o informa^ie, mai ales ca

unele imagini le gasesti si pe CD. Alta sugestie ar fi sanu
mai scrie^i conynutul CD-ului daca nu adauga^i nimic in

plusfat&de ce epe el,nefacand altceva decatsavarepeta^i.

Credcaar fibine salua$i in considerare preferin^ele citito-

rilor (reflectate in TOPTEN LEVEL) §i sa introduce^ pe CD
genul de jocuri eel mai cerut, in special demo-urile jocu-

rilor de strategie, eu adaugandu-ma in randurile fanilor.

§i tine-^i-i tot asa §i...

NU UITATI:
- ca sunte^i prefera^ii mei
- si „Jump To The... Highest LEVEL!" (if it's possible).

PS.: Ma scuza^i ca n-am cumparat §i celelalte numere
ale LEVEL-ului (cred ca erau la fel de interesante!)

P.S.S.: Promit ca va mai scriu... §i cumpar si celelalte

numere...!?

Bye, Bye...l?

AMENDA pentru FALSIFICAREA ACE8TUI...
DOCUMENT!

Salutl

Mersi pentru scrisorica! Cum stii ca placa
func^ioneaza? Foarte simplu! Daca atunci cand pomesti
calculatorul observi ca apare ceva pe ecranul
monitorului atunci inseamna ca placa func^ioneaza.

Voodoo Rush este de fapt o placa grafica 3D, mai simplu

spus, aceasta placa se ocupa atat de reprezentarea 2D
cat de reprezentarea 3D. Daca ai instalat driverele

cum trebuie, ar trebui sa ai pe ecran o rezolu^ie de
1024*768 §i o adancime a culorii de eel pu^in 16 bit^i.

Iar performance 3D le po^i verifica cu ajutorul

unorbenchmark-uri pe care le po^i gasi pe Internet
sau po^i folosi un joe gen Quake sau Turok care

sa-^i afi§eze rata cadrelor pe secunda. E simplu,

nu?
Referitor la cea de a doua intrebare nu §tiu

ce sa-^i raspund! Nu §tiu ce tipuri de jocuri tyi

plac si jocurile care ruleaza pe 3Dfx sunt
extrem de multe. Daca as incepe sa fac o

lista n-as mai termina pana poimaine. Cel

mai simplu ar fi sa iei un CD de LEVEL §i

sa te ui^i pe demo-urile de acolo! In rest,

totul OKI sa incercam sa marim
rubrica de Fun Stuff si o sa incercam sa

facem niste postere cu ce ne-ai rugat

tu! Cam asta ar fi!

Servusl

In rest nu pot sava spun decat ca dintre toate revistele de

'

acest gen, si au aparut destul de multe, am ales LEVEL-ul, ca
flind ceamai buna revista §i cu cele mai noi demo-uripe CD, si i

asta de cea. un an. Cred ca i-ar incanta pe mutyi cititori sa
J

gaseasca pe CD secven^e din filmele ce le vor vedea sau sa j

asculte niste melodii in timp ce exploreaza CD-ul. Sper sa va i

pot citirevista §i peste 100 de ani,pentru caeuvreau satraiesc
|

atata Sa vedem ce ve^i face voil

Bye, byel

SalutCypI

Mul^am pentru scrisoare! Ce ai vrea sa-^i spun? Noi I

incercam sa facem revista cat mai atractiva si cred careusim
j

sa facem cite ceva in acest sens, nu-i asa?

PAI



Cange Gicu-Miliai

Am scris aceasta scrisoare pentru ava felicita

pentru munca depusa §i pentru vestea cea buna.

De abia astept numarul din martie.

Am doua problems la care nu gasesc raspuns.

Una ar fi CD-ROM-ul. Mereu cand pun un CD, de

exemplu LEVEL, se lanseaza „interfat,a" iar apoi

dispare pentru ca apoi sa reinceapa sa incarce

din nou si tot a§a, incat cand am dat la START
erau lansate vreo 10 „interfe^e" ale aceluiasi CD
si in timpul rularii se aud zgomote ciudate parca

ar fi numai scame si sarma in interiorul CD-ROM-
ului, sa nu mai spun ca unele CD-uri nu le citeste,

desi il cura*, o data lazece zile. Iar adouaproblema:

cand deschid calculatorul, imaginea este cam asa

(un desen care vrea probabil sa ne arate ca pe

monitor nu apare nimic) iar dupa cateva secunde

i§i revine. Va rog sa-mi spune^i ce ar trebui sa fac

sau macar care este problema
BAFTAl

P.S.: Cam cat costa un Mouse Win-

Track?
Sper din suflet sa-mi raspunde^i.

Hai salutl

Trecand peste mult/umiri, problema cu CD-

ROM-ul poate fi rezolvata foarte simplu cumpara-^j

alt drive. Din cauza ca disk-ul introdus in imitate

nu este bine citit, Windows are impresia ca tu il

tot bagi si il sco^i si de fiecare data lanseaza

interfa^a Daca vrei sa scapi de chestia asta, du-

te in Control Panel/System, si la pagina de Pro-

perties a drive-ului vei vedea ca este marcata
op^iunea „Auto insert notification". Dupa ce ii

dai disable, interfa^a nu se va mai lansa de zeci

de ori, in schimb CD-urile probabil ca tot prost

vor fi citite. Mai pe scurt, drive-ul tau nu este

tocmai stralucit, ca sa nu zicem prost. In ceea ce

priveste problema cu imaginea, nu am putut sa-

mi dau seama nimic din chestia aia, iar tot ce pot

sa-^i spun este ca probabil e o problema de
intyializare a placii grafice. Daca dupa apari^ia

imaginii respective nu ai probleme, nu ar trebui

sa-^i faci griji.

Servusl

Nu^aCiistian

Salutl

Va spune un fan inrait al jocurilor first-per-

son, ca in viata. lui n-a vazut o revista mai faina ca

a voastra! Dar sa lasam dulcegariile la o parte si sa

trecem la obiectul muncii voastre, adica articolele

privitoare la jocuri. Pe cand un articol super, ex-

tra, mega despre Unreal, jocul care a bulversat

lumea first-person-urilor? Despre DAIKATANA ce

se mai aude?
Cred ca ar fi cazul sa trata^i cu mai mult re-

spect id-ul §i sa ne spune^i mai pe larg despre

Trinitry, Quake 3 si Quake Arena! Nu de alta, dar

fara vesti de la taticul Carmack, unei reviste atat

de reunite precum este a voastra parca ii lipseste

acel ceva care s-o apropie de perfec^iune.

De curand am renun^at la un prapadit de 586

pe care-1 achiztyionasem cu mare pompa acum ex-

act 2 anil Cu mari sacrificii am cumparat un
PentiumH la 350 MHz, 128MB SDRAM, HDD de 6,5

GB si accelerator Voodoo 21 Toata chestia m-a dus

la aproximativ 1500 USD si ma gandesc cu groaza

ca peste atyi 2 ani minunea pe care-am achiztyionat-

o acum o sa valoreze 300-400 USD cat este 586-le

acum. Se pare ca acesta este tributulpe care trebuie

sa-1 platim pentru a ne juca decent cu ultimile

apartyii, dar cred ca pana la urma merita.

V-am mai scris si-n urma cu un numar in care

va rugam sa pomeni^i cate ceva si despre
programare, mai ales despre realizarea acelor

programe (jocuri) care sa beneficieze de

acceleratoare hardware. §tiu ca fiecare

programator isi t^ine bine pazite secretele muncii

sale, dar cred ca si in acest domeniu exista cateva

chestii de bun-sim^ (elementare) pe care toata

lumea le cunoaste si care pot fi date publicita^ii

fara prea mari greuta^i.

Ceea ce va rog eu este sa nu mai pomeni^i intr-

una despre alpha blending, mip mapping, z-buffer-

ing si alte minuna^ii de
acest gen, ci mai bine incerca^i

sa ne inv&ta^i cum se fac acele

programe care sa beneficieze de

aceste efecte. Sau macar sa ne indica^i

de unde sa ne documentam!

Cu parere de rau, dar cart^ile de
specialitate aparute la noi, nu pomenesc nici

macar de DirectX ajuns in prezent la versiunea

a sasea! Va rog mult de tot, ajuta^i-ma (ne) in acest

domeniu si va vom fi recunoscatori pe veci.

Inchei aici, cu o (inca) noua rugaminte: am dori

sa aflam mai multe despre alte firme romanesti de

software, fiindca am in^eles ca o mana de
programatori romani lucreaza la un first-person

intitulat HITMAN! Gata, inchei aici, urandu-va
bafta in continuare si JUMP TO THE NEXT LEVELI

P.S.: Scuze pentru scrisul oribil, dar banii

economisi^i pentru o imprimanta i-am investit in

64 MB suplimentari si in Voodoo 2. A naibii magiel

Servusl

Asteapta numai un pic! sa ai ce ^i-ai dorit

despre Unreall Quake III sau Quake Arena cam tot

aia este. Avem un articol in acest numar. De fapt

Quake III s-a transformat in Quake Arena si este

un joe numai pentru re^ea. Ai un sistem beton

dom'le! Problema e ca noi nu putem sa va inva^am

pe voi cum sa face^i un joe 3D. Acolo este vorba
numai despre programare: programare pura. Daca
vei invata un limbaj de programare precum Visual

Basic sau C++ vei sti si cum sa realizezi un joe 3D.

Ce putem noi sa facem este sa va aratam cum se

realizeaza efectiv un joe. Adica se porneste de la

concept, apoi urmeaza desginul, grafica etc. etc. §i

avem asa ceva in plan!

Hai bail

rssys



Scrisoarea unui exe suparat...

Salut oameni bunil Manumesc bigsoft.exe §i ocup
urmatoarele poztyii de pe hard (informal luate din

FAT cu binevoin^a slabanogului ala de windows): de
byte-ul nr. pana la 1233 ocup...

GATA BA!!!

Scuzel A§a sunt eu. Acum sa va spun de ce sunt

suparat! In fiecare zi Windows imi face via^a un chin!

§ti^i ce rau este sa stai cu el pe acelasi hard? Nu a^i

vrea sa fi^i in locul meu! De fiecare data ma ia peste

picior si-mi spune ca sunt vechi §i alte dintr-astea...

Da' ce? El nu e Windows 98? §i... Suntem in 99!

Mmmmda! Asta-i via^a de program... Sau sava spun
alta! Disk Defragmentatorul ala, de fiecare data ma
ame^este de nu mai §tiu unde-mi sunt fi§ierele. Cica-

mi spune dupa aceea „Sorry, butyou are leaving such
a mess!". Dupa cum vede^i eu sunt un program
revolu^ionar. lata in continuare cateva dintre
caracteristicile mele: nu ocup decat 250 KB memorie
conven^ionala §i nu am nevoie de RAMI Apoi, am
sentimente, ceea ce nu §tiu daca este bine sau rau,

deoarece cred ca ma voi sinucide!!! Sti^i §i de ce! Apoi,

§tiu romana, engleza §i in^eleg perfect italiana.

almeno cosi (I cu accent) credo... (adica: „cel pu^in

asa cred"). Asta e! Ma' soft debil! This is your pro-

grammer speaking! Lasa laudele §i spune-le de ce le-

ai scris!!!

Imed.. right away! Aaaa, nu v-am spus despre
programatorul meu... Tip de treaba... doar ca
venereaza zeul Microsoft.

Le zici azi sau scriu deltree?

Da, deci dupa cum ziceam... iata de ce v-am scris:

Sugestie: Incerca^i sa squeeze in mai multe
scrisori!

Alta Error in file sugest2.vdl!l AOLEAI!!! Am un
virus! Sigur e LEVEL IGM!!! Ptui drace! (adica win-

dows!) Tree la...

Nout^i: Cuvinte noi-nou^e, colcite de un coleg de
hard...

Ce hard? E un coleg de-al meu! Umbli prin fisierele

mele, ai? Las' ca vezi tu! Te las fara nici un fi§ierl Ai

auzit? Te exterminl

Nuuuuuu!
Ha, ha, ha ... I

[Intre timp la MS-DOS Prompt: vdfilman.exe... VD
File Manager... WIPE... bigsoft.exe... wipe... yes... Fillinf

file with 0... Deleting file... Job done... exit].

Sa-mi fie inva^atura de minte! De alta data nu
mai compilez softuri cu sentimente! Vre^i savatrimit
programul vdfilman? Momentan §terge definitiv un
fi§ier §i le citeste... chestii dintr-astea simple... Dar
CUVINTELE:

ghiujan = pore, nesim^it...

ghiujan din Toparla = lucrurile sunt grave
piticanie = om de statura mica
hulubei = cuplu

EXPEDITOR: VD Software, adica Vrabie §tefan,

de luna trecuta... AI' cu motto.

DESTINATAR: The best international game maga-
zine in the whole world... LEVEL!

Big-badda-bum-pic-picl

Cred ca hard-ul tau necesita o formatare! Cat

despre virusi: tyi recomand o baie cu spirt! In afara

de asta, cred ca focul poate rezolva toate problemele

tale. Una peste alta: interesanta scrisoarea ta, mai
ales daca o citestt de la coada la cap in sensul acelor

de ceasornic.

Hello to everybody!

Contrar tradi^iei (sau ma rog, numi^i-o cum vre^i

voi) eu imi voi incepe scrisoarea (a doua; prima nu §tiu

daca a ajuns - sa mai ai altadata incredere in cutia

po§tala!) urandu-va un calduros, din toata inima (pe

postul de TV „Acasa") mega, giga, La mul^i ani §i

binecunoscutul „Jump To The Next LEVEL!".

Sunt un fan LEVEL din Gala^i in varsta de 14 ani si

vreau sa va spun ca ave^i cea mai bestiala revista din

toate pe care le-am vazut eu (mai ales posterul acela

double sided). Pai cand am vazut eu ca pe ambele pagini

e alt poster, n-am §tiut pe care sa-1 pun primul!

Mai dragi redactori, mie mi se pare ca sunt cam
mul^i care aduc critici revistei dumneavoastra, ca cica

„ca nu le place aia... bla, bla, bla"; in fond, nimeni nu-i

perfect (oare unde am mai auzit eu asta?) dar sunte^i

cei mai buni. Asa ca, what's their problem?
in legatura cu clubul Anti-Robo, le dau dreptate, cu

toate ca imi plac ambele genuri. Intr-adevar, una e sa

vezi Settlers 3 cum, ca sa construie§ti orice cladire, vin

intai niste omule^i de dau cu sapa (cica niveleaza
pamantul) apoi ii vezi pe dragu^ii aia ca incep sa care

piatra §i lemn la locul stabilit, iar apoi incep sa
construiasca from scratch. Pe cand prin Starcraft sau
Dark Reign vine un robo^el, ima-doua, pus pe fapte mari
§i construie§te ditamai blocul tehnologizat in trei

secunde, cat ai zice SF!

§i daca to vorbeam de jocuri, pe cand face^i un re-

view la Unreal sau la Jazz Jackrabbit 2? (eel din urma
o fi el mai „moale", dar mi s-a parut la fel de frumos ca ,

Rayman). /

Vorbeam eu de Unreal, dar sta^i sa vede^i numa' /)

ce jalnic stuff-uri mi s-au intamplat in acest joe. In II

primul rand, nu am ce comenta la capitolul grafica Itt

§i sunet (sunt excelente; eel pu^in pana acum nu 1£
am fost dezamagit) dar monstrii aia sunt da^i In
dracu'l (a§tia de care vorbesc i-am intalnit prin IE
primele patru nivele, mai incolo nu m-am maijucat f

K

- sti^i voi chestia cu scoala iar eu trebuie sa mai MEa
dau si admitere). Pai, am luat armele la rand si §K
numai cu eightball (din vreo doua focuri il rup, MBj
dar eu astept sa se incarce la maxim si apoi „sit Ml
back and relay!") obtin o putere nare de foe, iar mMUm
daca te-a vazut si te urmareste, po^i sa-^i iei g§j
adio de la a-1 nimeri fara pierderi majore. Aaa! DZ
§i am uitat sa spim ca daca te prinde pe un J

pod sa intr-un loc „fierbinte" (adica dedesubt MmltT.
sau in apropiere se afla lava sau alte chestii M i

de-astea) §i reu§e§ti insohta performan^a de

a fi „binecuvantat" de o racheta de-a lui, mai
mult ca sigur ca vei cadea in lava. Ce sa-i

faci, se mai intampla!

Pana atunci, va salut din Gala^i §i... pe
data viitoare!

Sandu Gabriel

Hello therel

Sa vedem ce putem face cu review-

urile! Cat despre Jazz Jackrabbit 2 sunt

de acord cu tine: e un joe superb. E
intr-adevar extrem de distractiv. Ce
altceva sa-^i spun decat: hai pa §i da-i

bice (cui vrei tu!)l

Mumul



Radu (in QUAKE aka Valann) - Buouresti

Yo, there, LEVEL
Va scriu pentru prima oara (blabla-bla) si am sa

incep cu criticile. In primul rand a^i repetat de doua
ori o scrisoare (chestia cu Karmageddon 3) pe cand

ceilatyi care au mai scris au ramas pe alaturi. Doi:

„akka" se scrie cu un singur k (also known as).

Acum cateva intrebari:

1. De unde naiba face^i rost de pozele alea pe care

scrie Preview, Review etc.?

2. Cred ca soarecele meu „Sunshine" a obosit de

atata Quake, asaca ce mouse sanatos imi recomanda^i

si cam cat costa (estimativ)?

3. Merita un upgrade genAMD K6 II 300 MHz + 16

MB RAM + VOODOO? (Acum amAMD K5 133 MHz, 16

MB RAM, S3 Trio 64V).

4. Lamurtyi-ma si pe mine (colegii se tot contrazic)

S3 Trio 64V suporta Direct 3D?
5. Nu face^i niste servere de TA, Quake, Starcraft?

6. Cu ce este creatarevista(Quark Corel,Word etc.)???

7. Voi nu ave^i Site?

8. De ce nu trage^i voi niste Shoate de prin Quake
ca sa vede^i ce bine va iese Fun Stuff? (odata am
omorat un Ogre peste un altul - ce faza!)

9. A aparut Carmageddon H?
10. Sunte^i PRO sau CONTRA? (genera^ia)

Sugestii:

Inlocui^i titlul Review Special cu
altceva (RETRO - suna bine, nu?).

Va rog (daca pute^i) sa pune^i niste

sunete meseriase pe CD cum avea

CHIPu' pe vremuri.

Va rog sa pune^i niste chestionare prin
revista ca sa sttyi ce le place oamenilor si ce nu.

In rest face^i o treaba buna si apare^i regulat.

§i acum ca sa inchei: LEVEL'S UPI

Adios amlgosl

Hallo muchachosl
OKiAm gresit cu scrisoarea aia - MEA CULPA!
§i acum sa trecem la problemele tale:

1. Hehehehel Chiar vrei sa §tii? De la

producatori, binein^eles!

2. Orice mouse Genius e bun - costa injur de

vreo 150.000 deleil

3. Binein^eles ca merita!

4. Biensurel Direct 3D nu este dependent de
placa grafica. Direct 3D este un program folosit

in cadrul unor jocuri 3D, precum Quake, Turok,

Unreal etc. Direct 3D este un soft - nu are de-a

face cu hard-ul!

5. Nope! De ce-am face? Doar gasesti pe site-

urile firmelor producatoare trimiteri la o

gramada de servere!

6. Cu mai multe programel Printre altele:

Adobe Photoshop, Page Maker, Corel etc.

7. Nu, dar o sa avem in curand!

8. OK!

9. Yeapl Cam de multisor chiar!

10. Depinde de unde bate vantul!

Sugestii:

OKI
Miau!

Vadan Alin -

Satu Mare
Salutl

Este a doua oara
cand va scriu, dar nu si

ultima Ce sa spun, sunte^i

cei mai tari, dintre cei mai
tari! Desi am cumparat re-

vistele voastre doar incepand
din octombrie '98 (atunci
aflasem de ele) am devenit
foarte repede un mare fan al

vostru Tot timpul ma gandesc:

oare ceo sa mai fie in numarul
viitor? Avem si noi in cartier

un mic magazin de ziare si

vanzatoarea este deja satula de
mine, deoarece dupa nujlocul

lunii zide zi intreb dacaaaparut
revista Revista din ianuarie '99

aaparutin datade 24 decembrie,
ceea ce m-a surprins foarte tare.

Oricum, despre reviste §i

CD: laude, laude si iar laude!

Sunt foarte impresionat de
revista! Ideea cu posterul nu e

deloc rea! As vrea sa pune^i pe
CD daca pute^i un joe full!

Sunte^i cei mat tari!

(THIS ONLY FOR MISTER
LEVEL!)

Servusl
OK! §tim ca suntem cei mai

tari! Speram ca numarul acesta

o sa-^i placa!

Bai-bail

^

Martie 1999

'prry-
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Probleme cu calculatorul? Te enerveaza? E dusmanul tau?

Fii calm. Nu rezolvi nimic cu violenta.

Citeste revista EM? /


